
  



  

  
  



  

  نامه شاهجهان
  تأليف

  محمد بن محمد محمود
  اي اردستاني جالالي طباطبايي زواره معروف به

  )نويسندة سدة يازدهم هجري(

  مقدمه و تصحيح و تحشيه
  سيد محمد يونس جعفريدكتر 

  دهلي, کالج ذاكر حسين دانشگاه دهليبازنشستة بخش فارسي 

  مركز تحقيقات فارسي
  ارت جمهوري اسالمي ايرانرايزني فرهنگي سف

  نو دهلي



  

  

  مركز تحقيقات فارسي
  نو رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ دهلي

______________________________________  
  نامه شاهجهان

  محمد بن محمد محمود ممعروف: تأليف
  اي اردستاني جالالي طباطبايي زواره به

  سيد محمد يونس جعفريدکتر :  و تحشيهمقدمه و تصحيح
______________________________________  

  ن قريشيعبدالرحٰم: آرايي صفحهو حروفچيني 
  شه فوزيهيعا: طراحي جلد
  حارث منصور: ناظر چاپ

²  

   م٢٠٠۹ برنوام/ش ه ١٣٨۸ ماه آباننو ـ  دهلي: چاپ اول
  .)پي.يو(نوئيدا , الفا آرت: چاپ و صحافي

  ۹۷۸- ۹۶۴-۴۳۹-۳۶۲-۴: شابك
²  

  ١١٠٠٠١-نو ، تيلك مارگ، دهلي١٨شمارة : نشاني
  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار٢٣٣٨٣٢٣٢-٤: تلفن

newdelhi@icro.ir 
http://newdelhi.icro.ir 

 



  ٥ \\ فهرست مطالب

  فهرست مطالب

  ١١................................................................کريم نجفي برزگر  ..............................................................................................ديباچه
  ١٧................................................................سيد محمد يونس جعفري  ................................................................................................مقدمه

  ٤٣............................................................................................................................ )آغاز متن (بسم اهللا الرحٰمن الرحيم   .١
سبحاني  ظلّ حضرت مقرون سعادت همايون سنين ادوار اول دور از پنجم سال غازآ   .٢

................................................................................................................................................................ي ثانصاحبقران
  
٤٣  

  ٤٤................................................................................................................................فال همايون سال اين مبارك وقايع   .٣
 يآسمان نصرت و يفيروز و فتح قرين يثان صاحبقران حضرت سعادت موكب تعاودم   .٤

....................................................................................بنياد فيض اكبرآباد ةدارالخالف سمت بهي جنوب ممالك از
  
٤٩  

  ٥٣...............................................................................................................................................................ايع ماه ارديبهشتقو   .٥
  ٥٤.......................................................................................................................داد يرو خرداد ماه در كه يسوانح بيان   .٦
  ٦٢.................................................................................................................................................................................وقايع تيرماه   .٧
  ٦٥...........................................................خان قاسم هيعل مدار كنبو بهادر يسع حسن  بهندرب يهوگل فتح بيان   .٨
  ٧٣......................................................................................................................رجام مهرماهف سعادت ايام اين سوانح از   .٩

دولت جاويد و گزارش برخي از  تأييد كليد  بههكالنَ پيوند اشكال قلعه پذيرفتن گشايش   .١٠
.........................................................................................................................................سوانح اين احيان فرخنده پايان

  
٧٥  

  ٧٨................................................................................................................................ساعت خنده فروقات ااين وقايع   .١١
 ييعن بلنداقبال بخت نجواة ادشاهزادپ جهۀ بهپرويز سلطان سير وراح ةصبي يگارتخواس   .١٢

 ارسال و واالاختر داراشكوه سلطان منظر شيدرخو محضر فرشته كامگار نامدار ةشاهزاد
..........................................................................پايان سعادت احيان اين عايوق بيان ذيل  بهساچقرسم معهود 

  
  
٨٠  

  ۸۳.......................................................................................................................................................آبان ماه سوانح ةتتم بيان   .١٣

 



  نامه شاهجهان // ٦

  

  ٨٣................................................................................................................................ذكر كياست پادشاه:  آذرماه وقايع   .١٤
  ٨٥...........................................................................................................................................يد ماهع و تتمة و وقاي سوانح   .١٥
  ٨٩................................................................................................................................................................ايام اين وقائع از   .١٦
١٧.   ٩١..........................................................................................................................................................اوقات اين سوانح ةتتم  
 در پرويز شاهزاده ةكريمي اعن كرامت و فتاشر محيط شاهوار گوهر يگرام يافتن انتظام   .١٨

 ةپادشاهزاد عظٰمي تسلطن درلصاسلةرم كبٰري خالفت التاجةدر ازدواجو سلك  پيوند عقد
............................................................................................جالله اهللا ادام داراشكوه نسلطا بلنداقبال بخت جوان

  
  
٩٣  

 بلخ يوال خان محمد ردن نزد جاه آسمان شاهنشاه پناه يگيت درگاه از رسول و نامه سالرا   .١٩
 خود يايلچ يحاج وقاص مصحوب كه واالمكان خان كه يا نامه معذرت جواب در

................................................................................................قرين ابد دولت اين سوانح از يمجمل و فرستاده

  
  

١٠٥  
  ١٠٧.........................................................................................................................................................مينا ةنام يگرام آن نقل   .٢٠
  ١١٢................................................................................................................................تتمة وقايع اين احيان خير پايان   .٢١
 سلطان اختر بلند اقبالمندة شاهزاد يصاحبقران برج قرين سعادت كوكب فرخندهاقتران    .٢٢

صفية  ةسلسلصفية  ةكريم ييعن يجاودان كرامتة شرفخان نبيرة  باهروواالگشاه شجاع 
......................ييكتاي عقد گوهر بيگانه دو اين ةميان يشرع زدواج اعقد انجمن انعقاد از بعد صفويه

  
  

١١٣  
 كه ناپسند چند يبدعت  رفعخصوص فال فرخنده سال اين پايانخير  احوال ةتتم بيان   .٢٣

.................................................................................بود  شدهپذير شيوع نظير  جنّتكشمير ةصوب در آنها وقوع
  

١١٩  
 شمار يب ادوار اول دور قرين سعادت سنين از ششمهمايون فال  سالنوروز  آغازسر   .٢٤

...................... نامدار شدصاحبقراناعني ثاني  روزگار يوبد پيوند پايدار خدجلوس اتاريخ از 
  

١٢٤  
  ١٢٦................................................................................................................................................................فروردين ماه سوانح   .٢٥
  ١٢٩...............................................................................................................................پايان سعادت احياناين  سوانح بيان   .٢٦
  ١٣١....................................................................................................................................................ارديبهشت ماه سوانحبيان    .٢٧
 كشور جانب  بهخان صفدر به مخاطب قاسم خواجه ييعن واال درگاه رسول شدن مرسول   .٢٨

................................................................................................................................................................................................ايران
  

١٣٣  
  ١٣٥..............................................................................................................................................................ة ساميراسلمآن  نقل   .٢٩
  ١٤٢................................................................................................................................................................خرداد ماه سوانح   .٣٠



  ٧ \\ فهرست مطالب

٣١.   العين فروزندة ةحمله آوردن ژنده پيل مست بر شاهزادة هشيار مغز، بيدار بخت اعني قر
زيب بهادر و ثبات قدم ورزيدن آن سرافراز در برابر و برچه  تاج و تخت سلطان اورنگ

دولت ابد پايان در زدن بر پيشاني آن عربده آييِن پرخاش گر و بيان برخي از سوانح 
................................................................................................................................................................خاتمة اين عنوان

  
  
  

١٤٤  
  ١٥٣..............................................................................د سعي اولياء دولت ابد بنياديكل آباد به فتح حصار بند دولت   .٣٢
  ١٧٣................................................................................................................................................................از سوانح اين ايام   .٣٣
  ٢٠٣...........................................................................................................................پايان ابدپايدار  دولت نمايان سوانح از   .٣٤
  ٢٠٤............................................................................................................................................................اقبال عسكر سوانح از   .٣٥
  ٢١٤.........................................................................................................................................پايان ابد دولت نمايان سوانح از   .٣٦
 و بخت جوان ةشاهزاد اعني مقدار عالي اقتدار بلند كامگار نامدار ةپادشاهزاد واالي توجه   .٣٧

 آهنگ  بهجنوبي ممالك سمت  بهاعلي ارفع اقدس االمر حسب بهادر شجاع شاه سلطان دولت
...........................................................................................................................................................دكن بالد ساير تسخير

  
  

٢١٧  
  ٢٢٥..............................................................................................................................................................................دي ماه وقايع   .٣٨
  ٢٢٧..........................................................................................................................................................................ماه بهمن وقايع   .٣٩
  ٢٢٨..........................................الهور دارالسلطنة صوب  بهمنصور موكب آيات ظفر رايات پذيرفتن انتصاب   .٤٠
  ٢٣١................................................................................................................................................................ماه اسفندار وقايع   .٤١
 سبحاني ظلّ حضرت همايون جلوس سنين ادوار اول دور از هفتم سال آغاز   .٤٢

................................................................................................................................................................ثاني صاحبقران
  

٢٣٦  
  ٢٤٠................................................................................................................................گراي اندوه افزاي مالل سوانح از   .٤٣
  ٢٤٥.............................................................................................................................................................ارديبهشت ماه سوانح   .٤٤
 بهشت آن کيفيت اتخصوصي قطمير و نقير ذكر و كشمير النظير عديم ةمينوكد تصوير   .٤٥

 بدين منصور عسكر ورود مدت از كه بنياد ابد دولت سوانح از برخي بيان و دلپذير نشان
................................................................................................داده روي آن از صدور هنگام تا موعود خلد نمود

  
  

٢٦٠  
 هفت خديو ةيگان ثناي و پرنور تصدير بركت از كه دلپذير كشمير توصيف ةرسال سواد   .٤٦

 اتنب گردن و گوش ةآويز بل روزگار ابناي صدر ةمرسل بر و حرب خدايگان و كشور
.................................................................................................................................................................................شده گردون

  
  

٢٨٨  



  نامه شاهجهان // ٨

  

 سرمنزل اين در جال و جاه موكب نزول احيان در پايان ابد پايدار دولت سوانح بيان   .٤٧
 از اقبالرايات  ارتفاع هنگام تا راحت و روح مقام اين در اقامت اوان و فسحت و نزهت

...........................................................................................................................................................نشان سعادت ةخطّ آن

  
  

٣٠٢  
  ٣٠٣.............................................................................................................................................از سوانح اين احيان ابد پايان   .٤٨
  ٣٠٦................................................................روزگار خديو مدار سپهر دربار پايان بي دولت سوانح ساير بيان   .٤٩
آباد  فسحت  بهدلپذير كشميرهت دارالنز از انتساب ظفر نصاب نصرت يلوا انتصاب   .٥٠

 شرح و قدرت قدر  بهآنها اتخصوصي بيان و نشان گوهر سارهاي چشمه راه از هندوستان
................................................................................................................................پايان ابد دولت سوانح از برخي

  
  

٣٠٨  
 جهت  بهآيين فردوس انجمن تزيين و ويرناگ اثر كوثر ةسرچشم  بهمسعود موكب ورود   .٥١

 ةماهچ ارتفاع و زمين روي اعظم نير قرين جاويد عمر از )ماهپنج( سال قمري وزن جشن
..........................................................................................منتها بي دولت سوانح ديگر و الهور ةدارالسلطن به واال

  
  

٣١٦  
  ٣١٦................................................................................................................................................................................................نظم   .٥٢
  ٣٢٣................................................................پيوسته وقوع  بهجنوبي ممالك در كه دولت سوانح از برخي بيان   .٥٣
 دارالملك  بهمقصد برآمد پي است منصور انصراف عنان يافتن انعطاف ايام اين سوانح از   .٥٤

.......................................................................................................................................................................................پور برهان
  

٣٤١  
  ٣٥١............................................................................................................................................فرجام سعادت ايام اين وقايع   .٥٥
  ٣٥٣....................................................................................................................................................ايام فرخنده اين سوانح از   .٥٦
  ٣٥٤...............................................................................................................................است قمرغه شكار ايام اين وقايع از   .٥٧
  ٣٥٥................................................................................................................................فرجام عافيت ايام اين سوانح از   .٥٨
  ٣٥٦................................................................................................................................ساعات سعيده اوقات اين وقايع از   .٥٩
  ٣٥٧............................................................................................................................................................................ماه آذر سوانح   .٦٠
 بروز و ظهور منصه  بههمايون اندوز بهروزي روز اين در كه روزافزون دولت سوانح از   .٦١

................................................................دستور بدين است جنوبي ممالك نسق و نظم نمود گري جلوه
  

٣٥٨  
  ٣٦١...........................................................................................................................................دي ماه در ابدي دولت سوانح   .٦٢
  ٣٦٦..........................................................................................................................................................................بهمن ماه وقايع   .٦٣
  ٣٦٧..............................................................................يافتو شيوع  وقوع سمت درينوال كه جنوبي واليت وقايع   .٦٤



  ٩ \\ فهرست مطالب

  ٣٧٠...........................................................................................................................................................مدار سپهر دربار وقائع   .٦٥
  ٣٧١................................................................................................................................................................اسفندار ماه وقايع   .٦٦
  ٣٧٩..........................................................................................................................................................تخت مرصع شاهجهان   .٦٧
  ٣٨١............................................................................................................................................................................................قصيده   .٦٨
 يظلّ سبحانحضرت  نيد قروين جلوس جايسرآغاز سال هشتم از دوران ادوار سن   .٦٩

............................................. گردون مقرون بادندورا به  كه قرون آن تا آخر زمانيصاحبقران ثان
  

٣٨٤  
مقرون افسرسران و  ون سعادتيجهت جلوس هما ن بهيين فرخند محفل فردوس آيآذ   .٧٠

ش ابواب بخشش و ين و گشاياورنگ گوهرآگ نيزر  صاحبقران برِيسرور سروران ثان
................................................................................................نيابد قربان سوانح دولت يبه  ر مآليش خيبخشا

  
  

٣٨٥  
پسر آن بداختر كه رفته  تي ججهار سنگه بنديله و بكرماجة فاسديان ماده سودايان طغيب   .٧١

غ يضرب ت اده سر بهيچشم ز رهيخ ن دويسر ا قطع  منجر شد كه دفع آن جز بهييجا رفته به
ن دولت ابد يگر سوانح ايل ذكر ديذ ست بهباد صورت نيابد بن جهاد هواخواهان دولت

................................................................................................................................................................................................انياپ

  
  
  

٣٩٦  
  ٤٠٢................................................................................................................................................................ع خرداد ماهيوقا   .٧٢
  ٤٠٣.............................................................................................................................................................................ريسوانح ماه ت   .٧٣
  ٤٠٤.........................................................................................................................................................................ع ماه امرداديوقا   .٧٤
  ٤٠٥................................................................................................................................................................وريع شهر شهريوقا   .٧٥
  ٤٠٦........................................................................................................................................................رانجاميام خين ايع ايوقا   .٧٦
كه مدبراز آن  ناهنجار  و سرزدن حركاتي احوال ججهار سنگه شقي از مابقيان برخبي   .٧٧

وسار يرت ديروزگار آن دد س و تيرگي  ادبار او آمده علف خسران مآل كاريةر مايخم
................................................................ سرداران شدييكارفرما بهة بلنداقبال گشت و باعث ارسال شاهزاد

  
  

٤١٣  
 و گستردن يعظٰمة ن از افق دارالخالفي زمير اعظم رويت نيت ظفر آي راةطلوع ماهچ   .٧٨

و الملك   نظامةر محال متعلّقياستخالص سا قصد  بهيپرتو از ارتفاع بر سمت ممالك جنوب
آباد كه در آنوال   دولتةصال بر اصل آن سلسله و تفرج قلعياست ت وي قالع آن واليباق
..................................................................................................................اد درآمده بودي دولت ابد بنيايدست اول به

  
  
  

٤١٦  
   ةنيابواب قالع حصيي ون در باب زود گشاي دولت روز افزون و بخت همايينما رنگين   .٧٩



  نامه شاهجهان // ١٠

  

ه ادبار و ير منتسبان تنبيسا  روزگار بارهيت  ججهاري و آوارگيه و چوراگَده و دهامونوندچاَ
انت يدار در نگاهداشت آن د  او و پدرش كه خاك امانتةنيريد ع خزائنيدا شدن جميپ
..................................................................................................................ديدار رسان حق كاربرده عاقبت آن حق به به

  
  

٤١٩  
 قصد ه بهوندچن اَيسرزم  مقصد از راهيسو ن بهيو زمان و زمين خديتوجه موكب سعادت قر   .٨٠

.....................ر استينو نظير مي كشمي وجوه روكش فضايبعض ر كه بنابريآباد دلپذ تتفرج آن نزه
  

٤٢٩  
  ٤٣٠....................................................................................................................................................ر فرجاميام خين ايع ايوقا   .٨١
دو دد اصل بدگوهر   بنديله و رسيدن سر آنةم كار فرجام روزگار كافر نعمتان قبيلاسرانج   .٨٢

 بر و دربار سپهر مدار خديو بحر و و بكرماجيت تيره اختر به سر  ججهار خيرهييعن
.............................................................................................................................................................خدايگان هفت كشور

  
  

٤٣٨  
  ٤٤٦................................................................................................................................ن مجمل وقايع دربار سپهر مدارابي   .٨٣
طريق رسالت   بهمت خان ديوان بيوتات استر پايان ارسال مكرياز سوانح اين احيان خ   .٨٤

.....................................................................................گلكنده تنخواه به طيف ديوان دفتربيجاپور و ملّا عبداللّ به
  

٤٤٧  
  ٤٤٨..........................................................................................يافتالملک صدور  نام قطب  مطاع بهيتيگ سواد فرمان   .٨٥
  ٤٥٠................................................................................................................................................................سوانح ماه بهمن   .٨٦
الملکيه و  و تنقيه نظامي  سياه رويتنبيه ساهو نامزد گشتن سپهساالر شهامت شعار به   .٨٧

................................................................................................ سرزمينتسخير حصار ساير حصون حصينه آن
  

٤٥٢  
  ٤٥٦................................................................................................................................................................سوانح ماه اسفندار   .٨٨
  ٤٥٧...............................................................................................................................................................از سوانح اين اوقات   .٨٩
  ٤٥٩................................................................................................................................................................از وقايع اين تاريخ   .٩٠
  ٤٦١......................................................................................................................................................................................................................اعالم

  ٤٧٩  نامه م چند نسخ خطّي شاهجهانآغاز و انجا
Preface iii 

  



  ١١ \\ ديباچه

  ديباچه

ع ي و وسين غنين سرزمي در ايا  هند، تغييرات سياسي و اجتماعي گستردهةقار شبه  بهورود اسالم با
 ظهور و بروز يسينو خي تارة ارزنده، در دانِششبه قار  به ورود اسالم بارِزيمدهايا از پيکي. دشدار يپد

 مسلمانان در هند، ييوان حضور اسالم و فرمانريي تبيخيد، ضرورت تاريبدون ترد.  استكرده
د و قدرتمند  حکمرانان متعدةه عالقيسا گر، دريعبارت د  به. اثرگذار بوده استيسينو خيرونق تار در

 خوش ذوق دانش آموختگاِن از يه توج قابِلشان، هم شماِر ي حکمراناِمي اِعي وقاثبت و ضبِط  بهمسلمان
 در ي تاريخي ارزشمندِيها ت شدند و هم گنجينهيال مشغول فعيسينو خي و تارينگار عي وقادر مشاغِل

دآمديه پدشبه قار.  
 يوجود برخ. اند  نداشتهمهارتي يسينو خيان در تاريست که هندي آن نيمعن  به فوق،ةان نکتيب

ان در ي هنداليتفع ةنيشيد پؤي باستان، م تاريخي و داستاني بازمانده از روزگاِر ارزشمنِدآثاِر از
  عالقه و ذوِقمهابهارات و راماين، چون ي داستانهاي وجود کتاب.  در عهد باستان استيسينو خيتار

ف کتاب ين، تأليافزون بر ا. دينما  مي آشکاريخي و تاريا اب حوادث افسانهن جذّييدر تبرا  ها يهند
 تر  افزونيسينو خي با تار را عهد باستان مردم هنِديي آشنا، ظن كشمير در موضوع تاريِخيترنگين راج
ف آن، كلهن پانديت كشميري، لقب پدر لّؤ است که ميا گونه  بهري اخن اثِري ا مطالِبِتيفيک. سازد مي

  .افته استيات سانسكريت نويسي در ادبي تاريخ
 . داشته استي طوالنة هند پيشينةقار نگاري در شبه د كه تاريخيآ ياز آنچه اجماالً گفته شد، برم

ر ثّؤ دورة اسالمي هند مي درسينو خيتاردانِش  هند باستان، در تکامل يسينو خي تارةنيشيگر، پيان ديب به
ارتباطات   بههد از توجي، باينگار خي و تاريسينو خي در تارها ي هندةسابق بهل ن در تأميهمچن. بوده است

ي ابي  دسترمنظو به.  آنان غافل نشدين و تمديمالت فرهنگاز تعيران و نيت هند و ان دو ملّيريد
. دكر يت بررسدقّ  بهه راقار نگاراِن مسلمان شبه خين تاريد آثار نخستين موضوع، بايقم ات و سصح به

 و ها ت، از سنّ)ابوريحان بيروني(  مسلمانيرانين هندشناس اي اثر نخستي از محتوايچه بسا بخش
ق يتحقر تأليف اثر ارزشمند  ديست که ويد نيبع.  باشد متأثر شدهي مشترک هند و ايرانها انديشه
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نظر ن را مديران زمي اة خطّيخي تارهاي شهي از انديه و هم برخقار هاي تاريخي شبه  هم روايتماللهند،
  .داشته است

د گفت که يخان مسلمان، بارؤن ميز زحمات نخستيخان عهد باستان و نرؤ موجود خدمات مهم با
 و در دربار و مراكز ي هجر۱۲ تا ۵ سدة، در ي اسالمةرنگاري هند در دو  تاريخةترين عرص گسترده

 اسالمي ةخان دوررؤ مص ساختن سهِمه در مشخّالبتّ. دار شده استيفرهنگي حکمرانان مسلمان پد
  .ز غافل نشديسان مسلمان نينو ياحان و جغرافي سد از نقش مهميهند، با

نقش زبان   بهه، توجي اسالمة در دور هنديسينو خي تاريگاه واقعين جاييگر در تبي د مهمةنکت
ت دارد که روشن ين نکته از آن رو اهميذکر ا.  هند استيسينو خي تارِي در رشد و اعتاليفارس

 يدرک چگونگ  به هند، منوطةقار ن اسالمي شبه فرهنگ و تمدة برجستهاي يژگيت و ويساختن ماه
 ةقار آشنايي مردم شبه و با بعد ي به هجر۵ل قرن ياز اوا. ه استقار فراز و فرود زبان فارسي در شبه

 آثار فكري و علمي دانشمندان و فارسي سراياني چون حكيم ابوالقاسم فردوسي، فرخي سيستاني، هند با
 يهم زبان فارس منوچهري دامغاني، بوعلي سينا، ابوريحان بيروني، ابوالفضل بيهقي، ابوعلي مسكويه

  .دشاتر ي مهي فارسيسينو خي تاريتالافت و هم بستر اعيرونق وافر 
.  افزوده شديسينو خي، بر رونق زبان فارسي و تار)م ۱۲۰۶-۱۵۲۵/ه ۶۰۲-۹۳۲(  سلطنتةدر دور

 ١المآثر تاجن آثار، کتاب ياز جمله ا. آمد ديشماري پد ام مسلمان، آثار بيت حکّين عهد، با حمايدر ا
   ايبكالدين دستور قطب  بهن اثر،يا. رود مي شمار  بههقار است که نخستين تاريخ فارسي شبه

در استمرار اين حركت، تواريخ ارزشمند ديگري . سلِك نگارش درآمد  به)م ۱۲۰۶-۱۲۱۰/ه ۶۰۷-۶۰۲(
شمندان و ي از اندين دوره، برخيدر هم. يافت ين برني تحرير ضياءالدتأليف تاريخ فيروزشاهيهمچون 
ن افراد، خواجه عبدالملك عصامي است ياز جمله ا. افتنديش يا منظوم هم گرِيسينو خيتار  بهاهل قلم،

 نيالطالس فتوحعنوان   بايه را در کتابقار  حكيم ابوالقاسم فردوسي، تاريخ شبهشاهنامة از يتأس  بهکه
  .افته استي اشتهار  هندةشاهنامنام   به است کهيا اندازه  بهن اثر،يت ايفي کوده ينظم كش به

ي ها ، رونق زبان فارسي در تمام عرصه)م ۱۵۲۶-۱۷۰۷/ه ۹۳۲-۱۱۱۸(ان هند  تيموريةدر دور
 ابوالفضل اكبرنامة  ارزشمندي چونن دوره، آثار تاريخِييدر ا. دشدوچندان ) نويسي  تاريخةويژ هب( علوم

 الفي تاريخ و ي احمد هروالدين  نظامياکبر طبقاتعبدالقادر بدايوني،  ا ملّواريخالتّ منتخبامي، علّ

                                                   
ط توسش ه  ۱۳۸۷امير حسن عابدي در سال سيد رزشمند براي نخستين بار و با تصحيح پروفسور خوشبختانه اين اثر ا .1

 .چاپ رسيد مة نگارنده بهنو و با مقد دهليجمهوري اسالمي ايران ـ مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي 
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ي ها ي از زبانن، آثار مهميهمچن. دنديمنصة ظهور رس  بها احمد تتوي و ملّينيآصف خان قزو
، مهابهارات  بهتوان  مي،ها ن ترجمهيجمله ا از. دشفارسي ترجمه   بهسانسكريت، عربي و تركي جغتايي

البلدان  معجم، كتهاسرت ساگر، دمنيتي نل، تنترا پنجه، يسيسنگهاسن بتّ، ترنگيني راج، راماين
خان حيم  عبدالرواقعات بابري و الحكماي شهرزوري تاريخ، واريخ رشيديالتّ جامع، حموي ياقوت

  .دكرخانان اشاره ِ خان
 دانش يشاه و شاهجهان در اعتال ريشاه، جهانگ ، سهم اکبريموريد تان شاهان متعديم از

عهد   مانده ازي برجايخيت آثار تاريفيت و کيکم ي بهنگاه. گران استيتر از د ، افزونيسينو خيتار
 يخان ساعرؤ متاليفع يان مقتدر در ترقّين فرمانرواين نکته است که اين اين شاهان، مبيحکومت ا

 فراوان گرفت؛ در عهد شاه، نضِج  در عهد اکبريسينو خيد گفت که تاريسه، بايدر مقام مقا. ندا هبود
 شاهجهان ةدر دور. دشتر نائل   فزونياعتال  بهشاهجهان،ر، رونق خود را حفظ کرد؛ و در عهد يجهانگ

 عالقه و يةدر سا. قرار داشتند  خان، مورد عنايت ويژهرؤ از ميه، تعداد قابل توج) هجري۱۰۳۷-۱۰۶۸(
 امين قزويني، محمد چون يسندگان توانمنديخان و نورؤنويسي، م  تاريخدانش  به شاهجهانةژيت ويعنا

اهللا   وارث الهوري، شيخ عنايتمحمدلدين طباطبايي يزدي، عبدالحميد الهوري، ا  جاللمحمدميرزا 
  .نويسي پرداختند  تاريخةنينش آثار ارزشمند در زميآفر  بهصالح كُنبوه، محمدالهوري و شيخ 

زباِن فارسي   بهي مختلفها  آثار تاريخي از زبانةت از ترجميشاه، در حما شاهجهان، همچون اكبر
ترجمه   به افضل بخاري،محمد چون ابوطالب حسيني و ي، افراددوران حكومت ويدر . بود يز ساعين
 شيخ جالل چون اي هن، نويسنديهمچن. فارسي پرداختند  بهاز تركي» شرح احوال امير تيمور گوركان«

فرنگي  زمان محمدن، يافزون بر ا. فارسي برگرداند  به را از سانسكريتگواليارنامهحصاري، اثر تاريخي 
  .دكرفارسي ترجمه   به را از پرتغاليتاريخ چينخان، 

 دربار و يخان رسمرؤ مةژيگاه وي، جايسينو خيتار  به شاهجهانت خاصّيگر شواهد بارز عناياز د
 يريگي عالقه و پةواسط  به.اش است يام حکمرانيخ کامل اين تاري تدويز اهتمام فراوان شاهجهان براين

 امين قزويني معروف محمد يکي از اين افراد،. اين کار مهم گمارده شدند  هاهجهان، چندين نفر بش
 هجري، کار ۱۰۴۷ در سال كه. نويس دربار شاهجهان بود ، منشي و وقايعيو.  بوداميناي قزويني  به

ن ي در تدوياديت ز، دقّيني قزوينايام. پايان رسانيد  بهن ده سال سلطنت شاهجهان رايلن تاريخ اويتدو
فرد ديگري كه شاهجهان بدين منظور وي را منصوب . کاربرد  به حکومت شاهجهاندهة نخستخ يتار

اي و  هارزو ميرزا جالالي طباطبايي بوده كه به معروف به الدين طباطبايي يزدي  جاللمحمدميرزا كرد 



  نامه شاهجهان // ١٤

  

 مالزمين دربار هند آمد و از  هجري به۱۰۴۴او در سال . اصفهاني نيز اشتهار داشته است بعضاً به
  .شد شاهجهان

رفت  شمار مي ين كه يكي از استادان بسيار بزرگ نثر فارسي عهد تيموريان هند بهالد ميرزا جالل
تبعيت   هجري به۱۰۵۰او در سال . نگارش دوران درخشان وي مأموريت يافت طرف شاهجهان به از
ل عهد شاهجهان را از آغاز سال او دوم دهة ة امين قزويني تاريخ حوادث نيممحمدشيوه نگارش  از

 هلبتّا. رشته تحرير درآورد به) ه ۱۰۴۵( هجري تا پايان سال هشتم جلوس آن پادشاه ۱۰۴۲پنجم يعني 
شاهجهان، درصدد بود تا . بودين طباطبايي الد و جالل يني قزوينايانتظار شاهجهان، فراتر از توان قلم ام

ن رو، براي ياز ا.  باشديام ابوالفضل علّاكبرنامة، همطراز تاريخ دورة سلطنتش از لحاظ سبك انشاء
  .ديعبدالحميد الهوري را برگز علّامي يعني ش، يكي از شاگردان ابوالفضليخ حکمرانيادامة تأليف تار

د تا كر را آغاز يانتظارات و خواسته شاهجهان واقف بود، تالش مضاعف  بهكهعبدالحميد الهوري 
 ۱۰۵۷ هجري آغاز کرد و تا سال ۱۰۳۷ را مجدداً از سال نامهپادشاهاو، . دي را جلب نماينظر مثبت و

ا ام. ت شاهجهان را فراهم ساختين دو دهه، اسباب رضايع اين وقاي تدوةويظاهراً، ش. هجري ادامه داد
سپس نگارش . مه تمام ماندي، کار مورد نظر شاهجهان ني هجر۱۰۶۵د، در سال يبا مرگ عبدالحم

، احوال ده يو. شد تفويض  وارث،محمدا عبدالحميد الهوري، يعني  ملّةشاگرد برجست به پادشاهنامه
ن ي عبدالحميد الهوري تدونامهپادشاهروش   بهرا) ق ه ۱۰۶۸ -۱۰۵۷(  سوم سلطنت شاهجهانةسال

  .نمود
 حساب  بهع سلطنت شاهجهانين وقاي استوار در تدوي مذکور، گامپادشاهنامهل سه  مفصّتأليف

 ١نامه ملخِّص شاهجهان نويسي دوره شاهجهان اثر ارزشمند ديگري با عنوان در استمرار تاريخ. دآم مي
 ن اثر،يا. دمر درآي تحرةرشت   به»آشنا خان عنايت«مخاطب به اهللا  طاهر بن ميرزا احسنمحمدميرزا  قلم به
. كور نگاشته شده است مذهاي ص و ساده ساختن مطالب پادشاهنامهيز تلخيع و ني وقاهدف ذکر اهم با

. عباراتي سليس و روان درج شده است  سلطنت شاهجهان، باة احوال سي سالةدر اين اثر، خالص
 آنچه. ع و مسائل صورت گرفته استيح وقايان مجمل و صحي در بياديت زص، دقّين تلخيضمن ا

العش ز اطّيو نف در سمت کتابدار شاهجهان لّؤر کمک رسانده، حضور مي اخةن نکتي شدن ايعمل به
  .استبوده ن پادشاه ي از مسائل سلطنت ايف برخيکم و ک از

                                                   
ط مركز  توسنو  كالج ذاكر حسين دهلين استاد فارسيحٰمالر كوشش دكتر جميل بحمداهللا اين اثر ارزنده تاريخي نيز به  .1
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سلك تحرير درآمد كه از جمله  دستور شاهجهان به صورت منظوم به ه آثار تاريخي ديگري بهالبتّ
عنوان نخستين اثر   شاهجهان است كه بهةالشعراي دربار  ملكپادشاهنامه ميرزا ابوطالب كليم كاشانيآنها 

  . هجري در كشمير نگارش يافت۱۰۴۷ين عهد در سال منظوم ا
 يا ظفرنامة شاهجهانينظم كشيده شد  دستور امپراتور به  به۱۰۴۷اثر منظوم ديگر كه در سال 

علّت   سروده شد که به جان قدسي مشهديمحمدحاجي دست   پادشاه است كه بهظفرنامة شاهجهان
  .فوت شاعر ناتمام ماند

نظم كشيده شد، منظومة  هاي فرزندانش به خصوص شاهجهان و درگيرياثر منظوم ديگري كه در 
  . سرودة ملّا بهشتي شيرازي معلّم سلطان مراد فرزند شاهجهان است١»آشوب هندوستان«موسوم به

زيور طبع آراسته شده از جمله تواريخ   كه اكنون تصحيح آن بهالدين طباطبايي پادشاهنامه جالل
سلِك   صالح كنبوه بهمحمدنامه يا عمل صالح شيخ   قبل از شاهجهانرسمي عهد شاهجهاني است كه

 صالح كنبوه قرار گرفته، بلكه بيشتر محمدنگارش درآمده و نه تنها اثرش مورد تمجيد و ستايش 
  .ين طباطبايي را عيناً در اثر خود درج نموده استالد  جاللملّامطالب 
  :نويسد  مي۴۳۶امه صفحه ن  شاهجهان۳در جلد   صالح كنبوهمحمد ملّا

نمايد و در فن انشاء و ترسيالت  بيضا مي ين طباطبايي يزدي در پرداخت نثر يدالد ميرزا جالل”
بخشد و در اختراع معني دستگاهش بلند است و  ايجاد طرز نو كرده سخن را جان تازه مي

است و در جوهر  داني جوهري نزد او بي ابداع مضامين نو يد طولي دارد و در لغت در
در صفاهان استفاده ساير علوم نموده و بر مدارج . سنگ انديشي پورسينا پيش او بي حكمت

نشان كه سرزميِن آسمان  تدر سال هزار و چهل و چهار ارادة هندوستان جنّ. علمي ارتقا گزيده
نشانش گلستاِن روي زمين و مرجع و مجمِع اصناف هنرمندان دانش گزين است، نموده، 

بركت تميز نزديكان بارگاه  قت و رفاقت سعادت دولت مالزمت اشرف دريافت و بهمواف به
عزّت و وسيلة سالمت كالم و دستاويز لطف سخن در سلك سخن سنجان منظم گشته 

  “…نگارش احوال خير مآل مأذون گرديد به
 و سبك سلك تحرير درآمده، شيوه  امين قزويني بهمحمداين پادشاهنامه كه پس از اثر ارزشمند 

كار گرفته و نيز  نويسي را به  امين قزويني را مورد توجه قرار داده و همانند وي سبك سالنامهمحمد

                                                   
نو انتشار  ط مركز تحقيقات فارسي دهليتازگي توس ده خورشيد فاطمه حسيني بهكوشش دكتر سي الذكر نيز به اثر فوق  .1

 .يافته است
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  .هاي ايراني تنظيم و تبيين نموده است حوادث مورد نظر را با سال هجري شمسي و ماه
 و منشيانه  طباطبايي جنبة ادبي بر جنبة تاريخي غلبه دارد و سبك نثرش مترسالنهةنام پادشاهدر 

  .اي از نثر متكلّفانه و مصنوع عصر صفويه است باشد و در واقع نمونه مي
 يخيي ادبي و تارها  گنجينهي که ترويج زباِن فارسي و احياشود با اين نيت منتشر مي، اين کتاب

 ت ايران وت تاريخي و فرهنگي دو ملّحفظ و استحكام هوي ي بهرثّؤن زبان، کمک ميا  بهنگاشته شده
ح داند که از زحمات ارزنده مصح ان بر خود الزم مييدر پانگارنده . باشدق روابط آنان يز تعميهند و ن

ارزشمند  اين متن تصحيح در  كه يونس جعفريمحمداستاد گرامي جناب آقاي دكتر سيد محترم، 
مدير محترم شائبة   بيهاي همچنين، از تالش. کمال تشکّر را بنمايدهاي وافري مبذول داشتند  تالشتاريخي 

اثرت و حمايت ايشان نشر اين مركز تحقيقات فارسي جناب آقاي دكتر علي رضا قزوه كه با هم 
ر گرديده، سپاسگزار استارزشمند ميس.  

  .وله احلمد اوالً و آخراً
  دکتر کريم نجفي برزگر

  رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در هند
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  مقدمه

  :چنين است
در : مظهر فيض ابدي ميرزا جالالي يزدي , منشاء فضايل ايزد تعالي,منظور نظر عالم باال”

 سخن را جان ، ايجاد طرز نو كرده، انشاء و ترسيالتنمايد و در فن بيضا مي  يد،پرداخت نثر
ولي دارد و در ط  يِد،بخشد و در اختراع معاني دستگاهش بلند است و در ابداع مضامين ميتازه 
 در .سنگ سينا پيش او بي انديشي پور جوهر است و در حكمت داني جوهري نزد او بي لغت

 در سال چهل و چهار ارادة . گزيدهءصفاهان استفادة ساير علوم نموده و بر مدارج علمي ارتقا
نشان كه سرزمين آسمان نشانش گلستان روي زمين و مرجع و مجمع اصناف  هندوستان جنّت

موافقت بخت و رفاقت سعادت دولت مالزمت اشرف   به،رمندان دانش گزين است، نمودههن
ويز لطف سخن در ابركت تميز نزديكان بارگاه عزّت و وسيلة سالست كالم و دست  بهدريافت و

مبالغه دقايق نثر  بي. نگارش احوال خير مآل مأذون گرديد سلك سخن سنجان منظّم گشته به
شاهجهان، (حضرت  ه و در نگارش صور آثار بديعه پنج سالة احوال آندرجة نثره رسانيد به

ه برهم اي بر روي كار آورده بود كه اگر از ناتوان بيني اكثر اعزّ كارنامه) پادشاه مغول بابري هند
 آويزة گوش ،ماند آوازة سخن تازة او يافت و اثري از او باقي مي ت مي صورت تمامي،نخورده

شد و كاالي سخن رواج و رونق واال   فطرت تازه نگاران هند و ايران مي سرمشق،روزگار گشته
 حاصل ،القدرليلةرنگ   سواد عبارتش بهمجمالً .گذشت  پاية كالم از كرسي عرش مي،گرفته

 لطف سخن بر روي روز افكنده و گفتار ،صد آفتاب معني است و لطف طبعش مانند نورمهر
ز قانون حكمت بيرون نيست، مانند زالل رحمت روح م اول اسحرآثارش كه چون كالم معلّ

كدام  جايي رسانيده كه هيچ  بهروشي دستگاه داده و پاية معني را  به سخن را،افزاي جان دهنده
از رقم سنجان واالمقدار كه وجودشان پيراية اين روزگار است قدرت آن نيست كه در برابر 

بنده . قلم آورد  به تراويده يك حرف توانندعبارتي كه از كلك دو زبان آن يكتاي سخن بيرون
 صورت اين ،ميان بيند نظر بر آيينة انصاف انداخته آنكه روي هيج يكي از ارباب انشاء در بي
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 اگر كج خرامان بساط سخنوري از راستي گذشته برين ضعيف زبان ،نمايش آورده  بهمعني را
  .١“شان باد  ايزد تعالي خصم،سرزنش و بيغاره گشايند

فانه درمتأسنگارش نثر فارسي   بهقول نويسندگان امروزه با سبك هندي  بهخ ايراني كهبارة اين مور
 كه در »نامه شاهجهان« به موسوم»صالح عمل«پرداخت بنابر آنچه محمد صالح كنبو در كتاب  مي

ي اطّالع همكارش بود براي ما فراهم نموده بيش از اين )ق ١٠٣٧-١٠٦٨(نويسي عصر شاهجهان  تاريخ
آيد اسم پدرش مظهر بود و در همين كتاب نام   برمي»دانشنامةادب فارسي«چنانچه از كتاب . نداريم

  .٢وي را ميرزا محمد نوشته است
برداري   شكسته نسخهخطّ  به ندهان كولتوسطاي كه در شهر دهلي  هنام جهانولي در پايان شاه

 ةانيم در عهد سربداران و تيموريان و صفويان واژد كه مي چنان. شده اسمش محمد قيد گرديده است
و روي صفحة اول  ٣اند آوردند، بدين سبب اسم او را ميرزا محمد نوشته ل اسم مي را احتراماً او»ميرزا«

ي آمده است و روي نسخة ياسمش ميرزا جالال طباطبا) ٦٨٤ .پي. ديةشمار( نسخة كتابخانة ديوان هند
شد، يكجا اسمش  نو نگهداري مي كه قبالً در كتابخانة آرشيو ملّي دهلي) ٧١٨ ةشمار( نو موزة ملّي دهلي
ما در . ي قيد گرديده استيي و روي برگ ديگر همين نسخه نام وي ميرزا جالالي طباطبايميرزا جالال
  .نويسيم ي مييهاي آتي او را جالالي طباطبا صفحه

اند ولي محمد صالح كه  ي نوشتها هاراي زو ه وي را اصفهاني، قهپاي ادب فارسيةدانشناماگرچه در 
  . لذا براي ما اين قول معتبرتر از ديگر اقوال است، وي را يزدي شناخته است،همكارش بود

 وي تاريخي است و بيشتر جنبة سفرنامه دارد كه آن هم جزي طباطباالدين شكّي نيست كه اين اثر جالل
في فرهنگ كشور شناخت و معر  بهه وي بيشتررسد توج  مينظر  بهطوري كه شود و آن  ميتاريخ محسوب

در اصفهان متداول بوده مورد استفاده که هند بوده، احتماالً اين سفرنامه را براي ايرانيان نوشته و زباني را 
 ةواژه قار زيرا در سرتاسر شبه. آيد  برمينگران، اشكوب و بنگاههاي مثل  كه از واژه چنان .ستا قرارداده

كه  چنان. برند كار مي  بهمنزل ةبراي اشكوب واژ. كار رفته است  بهمعناي مباشر، ناظر و سرپرست  بهراننگ
هاي مانند انجمن، مركز و اداره را مورد استفاده   واژهبنگاههمچنين براي . گويند خانة دو منزله و سه منزله مي
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ندرت معادل   بهتقويم ايراني استفاده نموده واين وي براي نوشتن تمام وقايع از  عالوه بر. دادند قرار مي
  .دش استفاده ميهردو از شاهجهان اکبر بيشتر از تقويم ايراني و در  که در عصر هاي عربي نوشته است ماه

هاي آن منطقه را   ميوه,كشمير رفت  بهق ١٠٥٠ي كه همراه شاهجهان در سال ي طباطباالدين جالل
ات اطّالعشود كه اين تاريخ براي كسب  ه و از اين مطلب نيز روشن ميهاي ايران مقايسه نمود ميوه با

  .است ايرانيان نوشته شده
 ولي نام استادان خود را غير از ،اگرچه در اصفهان وي از تمام علوم متداولة زمان خود بهره برده

 تحصيالت خود آيد كه پس از تكميل ه از منشآت وي چنان برميالبتّ. ١است ر نشدهمحمد كشميري متذكّ
نزد آن پادشاه   بهدر آن شهر در جرگة منشيان داراالنشاء پادشاهان صفوي درآمد و چنان قربت و اعتبار

اي فرستد وي  خان اوزبك نامههللا خواست براي عبدا) ق ١٠٥٢-١٠٧٨( چون شاه عباس دوم  کهكرد پيدا
) ق ١٠٧٨-١١٠٦( كه شاه صفيولي پس از رحلت آن فرمانروا وقتي . آن را در حضور پادشاه نوشت

چه علّت رخت از آن ديار بربسته در كشور هند طرح   به معلوم نيست،تخت سلطنت جلوس كرد بر
القاب   به٢چمن چهار نواب افضل خان كه وي را چندر بهان برهمن صاحب توسطن ريخت و توطّ

  .دربار شاهجهان راه يافت به ، فهامة نامدار يادكرده است،امة روزگار علّ،مدستور اعظم وزير معظّ
 بهمن ماه الهي ٢٥ شاهجهان گرفته روز دوشنبه الدين لقب شهاب) ق ١٠٠٠ :دمتولّ(شاهزاده خرم 
 و ٣ سال هزار و سي و هفت هجري قمري بر تخت سلطنت جلوس كردهالثاني مطابق هفتم جمادي

  :گردد و چنين قرار دادند شروع مي )١٠٣٧(اني همان سال الثّ اعالم نمود كه تاريخ عصر وي از اول جمادي
سنجان  الحكم اشرف نگاشتة قلم سخن هر ده ساله احوال سعادت مآل در اقبالنامه كه حسب”

خامة تقدير از نام  خان و وحيدالدوران شيخ حميد گشته وهللا بلند قدر مثل وزير اعظم سعدا
  .٤“يراد نمايندبير نموده در دفتري جداگانه اعپادشاهنامه ت  بهحضرت نامي آن

شان در فوق ذكر شده، مثل محمد امين قزويني،  آن دو نفر كه اسامي بنابراين چندين نويسنده عالوه بر
 نوشتن تاريخ دور شاهجهانمنير الهوري  ،چندر بهان برهمن، قدسي مشهدي، كليم همداني، صيدي تهراني

 دربار  بهكشور هند آمده و بعد از مدتي  بهق ١٠٤٤ي در سال يچون جالالي طباطبا. نثر و شعر مشغول شدند به
 وي تاريخ عصر اين فرمانرواي مغول بابري هند را از سال پنجم جلوس بر تخت ،شاهجهان وارد شد
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توان  دانست تاريخ موضوعي است مبني بر حقايق و وقايعي كه آنها را تغيير نمي  ميچون. سلطنت آغاز نمود
بيان  يافت با براين در هرجا كه فرصتي مناسب ميآب و تاب بيشتري بيان نمود، بنا توان آن را با ه، ميداد البتّ
 نويسي او بيش از تاريخ. داد خود را نيز مورد تعريف، توصيف و تمجيد قرار مي ممدوح ،وقايع
 استفاده سرايي پادشاه همت گماشت و با عبارات مسجع و مقفّي جمالت خود را مزين ساخته و با مديحه به

اينجا اين نكته  در . گذاشتنامه نگارين و نامهنگارسته، اسم اثر خود را ااز صنايع لفظي و معنوي آنها را آر
ياد نكرده استنامهبادشاه يا پادشاهنامهاسم   بهجا اثر خود را چه است كه در متن كتاب در هيجالب توج .  

اين موضوع محمد صالح كنبو هنر موسيقي عالقة فراواني داشت و دربارة   بهشاهجهان نسبت
  :چنين نوشته است

و غرض اين جلوس فرخنده گاهي از راه تحصيل انبساط طبع اقدس و ترطيب دماغ ”… 
بهسمقد  بة مطربان هندي و رامشگران عراقي طرب اندوز و سامعه افروز استماع نغمات طي

  .١“نمايند  ميالتذاذ اين حاسة شريفه را ادا گشته حق
بارة موسيقي درمند بود و در كتاب خود  هاين هنر عالق  بهي نيز نسبتيالالي طباطباخوشبختانه ج

كه در وقايع  چنان .نگارش پرداخته است  بهنگاران دربار شاهجهان ن و وقايعاخهندي بيشتر از ديگر مور
  :نويسد  ميهجري قمري ١٠٤٣سال 
دان  موسيقي( ٢ درينوال مهاكبراجكه) دان موسيقي( جگناتهه كالونت) ماه( بيست و چهارم مهر”

 موسيقي روش هند خصوص تركيب نغمات دلنشين و خطاب يافته در فن )بزرگ دربار
تصنيف و ابداع معاني بديعه و مضامين عاليه در سرتاسر اين كشور همتا و همسر خود ندارد از 

زمين   به، بودف نمودهاالمر اعلي براي تأليف تصانيف آنجا توقّ دارالسلطنه الهور كه حسب
نام نامي بندگان حضرت   بهكه در اين مدت) مقام( درپت بوس موقف خالفت رسيده دوازده

 سمع اعلي رسانيد و  بهمشتمل بر معاني بكر و نغمات مختلفه ساخته بودند در انجمن واال
غايت پسند طبع اقدس و خاطر حقائق ياب دقيقه رس پادشاه هنرسنج قدردان افتاده و  به
حضرت با زر هم ترازو گشته چهار هزار و پانصد روپيه كه همسنگ شده بودند  عنايت آن از

  .٣“مرحمت شد
  .ت مفصّل نگاشته كه در متن اين كتاب آمده استرپبارة مقام دپس از اين در

                                                   
  .٢٠٨ ص ,لد اول، جعمل صالح): ه ١٠٨٥: م( الهوري، محمد صالح کنبو  .1
 .است و کبراج تلفّظ عاميانه است»  راجيمها کَو«زبان سانسکريت  اصل واژه به  .2

  . بريتانيا,ب ١٧متن همين كتاب برگ   .3



  ٢١ \\ مقدمه

 اين عقيدة خود را نشان داده كه براي هر پادشاه ،چهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي در كتاب 
تيموريان بابري هند نيز روي . باشد  ميم و طبيب هميشه الزمكه عبارتند از دبير، شاعر، منجچهار نفر 

 که چنان. كردند  ميمنجم باشي رجوع  بهآوردند اول  ميعمل  بهاين سنّت پاي بند بودند و هر اقدامي كه
  :شته استدربارة ساعت مبارك براي نشستن بر تخت سلطنت شاهجهان، محمد صالح كنبو چنين نو

اوج ده كوكب نيك اختران شاهجهان ثاني صاحبقران بيست و پنجم بهمن ماه الهي مطابق … ”
بعد از … الثاني سنه هزار و سي و هفت هجري در روز سعادت افروز دوشنبه هفتم جمادي

 يك ساعت و بيست و چهار ،شناس سنجان ساعت حساب دقيقه  به كه١گذشتن سه و نيم گهري
ام شاهزادگي از اقامت طالع فرخنده فال و ساعت سعادت سگال از منزلي كه در اي  بهدقيقه باشد

يد آسماني و كوكبة صاحبقراني بر أيت  بهبود كرفآن واالاختر اوج شاهنشاهي رشك فرماي منزل 
در دولتخانة … كرة فلك رفتار سوار گشته و خانة زين را مانند خانة طالع سعادت آمود ساخته

اوج   بهدر سپهر اوج گراي گرديده و بروج ثاقبش  اكبرآباد كه چون قلعة بيةارگ دارالخالف
  .٢“الشرف نزول فرموده فلك ثوابت رسيده، مانند معني در شاه بيت و خورشيد در بيت

مناسبت سالروز جشن وزن كه ما   بهکه چنانمند بود،  فاقاً از اين علم نيز بهرهي اتّيجالالي طباطبا
  :نويسد  مي،ر خواهيم شد مراسم متذكّبعداً دربارة اين

تاريخ   بهه و تفرج تاريخ وزن معهود در رسيد بنا براينص سخن چون در عين ايام تنزّملخّ”
صال آن از عمر ابدي اتّ) چهل و پنجم(هم مهرماه فرخنده جشن وزن قمري سال روز يكشنبه نُ
 مقتضاي حال و مقام ساير رسوم بنابر. آيين خاطرخواه دل پسند آذين و تزيين يافت  بهحضرت
چون پادشاه دنيا و  …ر آن سمت ظهور پذيرفتياضعاف نظا  بهر اين فرخنده انجمن پرنورمقر

ينند كه روزگار عيش غني و فقير  ابر تقاضاي طبع جواد همواره بر بنا،دين و نير اعظم روي زمين
  برج ميزان را مطلع ظهور مهر انور،الجرم سالي دوبار برخالف معهود… تساوي پذير گردد

مسرت گرايد،   بهاندست آيد و خاطر نازك يتيمة عم  به تا دل جگرگوشگان كان،گردانند مي
 نمايد و پلّة قدر عدن و معدن را  مي كفّة برابر را گهر سنج،و گوهر را از خاك برداشته زر
 ،فاقحسب اتّ  بهو چونرسانند   ميآسمان  بهاضافت سعادت موازنه افزايش درجة مقدار داده به
كه   بنابر آن،ان نموده بودز خورشيد گيتي افروز تحويل مبارك برج مي،ه روز قبل از اين تاريخنُ
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 ثمرة اين شيوة ستوده و فائدة اين سنّّت حسنه و خصلت ،طرز ميزان نشيني بدو تعليم فرموده
هاي   نخست گنجينه،افزوده ،در اين نوبت بر مراسم معهودة هر ساله. محموده بر او ظاهر سازند

سيم و زر و دردستان هفت كشور را  آنگاه كنار و بر تهي.  و گوهر را پرداختندرجهاي د
چنانچه مراتب عموم .  از نقد مراد و جنس تمنّا پرداختند،كه حوصلة آرزوي ايشان بود چندان

كفّة   بهنهاي جواهرچينان اين خرمن خرم اي رسيد كه برج سنبله از خوشه مرتبه  بهخود سرشار
 منثور كه بر افشاندة دستلئالي هاي  ترازو در جيب و دامان آرزو كرد و پروين نثار چين از توده

 در يكدم از افشاندن سرپنجة گنج بخش و عطاسنج ،كف آورد  بهالعقدسطة وا،گوهرپاش بود
بي خاطر از كاسة آز هاي دست   گرانبار گرديد و ريخته،هاي ماه و مهر ن ميزان سپهر و پلّهكفي

  .١“از ماه تا ماهي را چون بدره ماه و صره ماهي سرشار درهم و دينار گردانيد، و كيسة اهل در
 در صدد آن شدند كه ،وقتي كه تيموريان بابري در كشور هند حكومت خود را استوار نمودند

 روابط ،پوت معروف بودنداسم راج  بههاي قبايل و طوائفي كه خصوص با راجه هيان محلّي باانرومفر با
ده ااين شاهز. بنابراين آنها شاهزادگان را با شاهزاده خانمها در سلك ازدواج كشيدند. حسنه برقرار سازند

يان تحت نفوذ اكردند و بدين سبب اين فرمانرو  ميفرهنگ خود در كاخهاي دولتي زندگي خانمها با
ميان آنها . ساختند  برپا،عليه دين مبين اسالم نبودرفتند و بعضي آداب و سنني را كه قرار گفرهنگ هندي 

تاريخ قمري   بهد شاه و يا شاهزادهمناسبت روز تولّ  بهها و شاهان بود و هر سال  شاهزاده»وزن جشن«يكي 
  :گويد  مي چنيندربارة اين رسم كنبو. كردند  ميو همچنين شمسي وي را در ترازو نشانده توزين

 آيين بزم ،م شهريور مطابق سو،اني سال هزار و چهل و هشتالثّ عروز پنجشنبه پانزدهم ربي”
خديو ،س ابتداي سال چهل و نهم از سنين عمر ابد قرين زينت ترتيب يافتهوزن قمري مقد 

 خويشتن را ،زر و گوهر آموده  بهه برابر پلّ،ة ميزان تحويل نمودهبرج كفّ  به خورشيدوار،روزگار
 همه ،رسم معهود با ساير نقود و اجناس ديگر سنجيده  بهن نوع بشربر انجاح حوايج نيازمندابنا
  .٢“اهل استحقاق قسمت فرمودند را بر

اصطالحات   با،آيد اش مي ضمن بيان انشاپردازي در که چناني يهمين مطلب را جالالي طباطبا
  .نمايد  ميعلم نجوم آراسته بيان

زبان سغدي وارد كشور هند  آنها با. بودند) يهرماوراءالنّ(ي دتيموريان بابري هند اصالً ورارو
 تخت سلطنت ،كمك شاه طهماسب اول  با، بابرالدين فرزند ظهير، همايونالدينوقتي كه نصير. دندش
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لشكريان و هنرمندان و امرا و نويسندگان در اين كشور رواج   زبان فارسي با،هند را پس گرفت
كه ديگر آمد، وجود   به زباني،حسنه برقرار ساختندروابط تان كرد و چون اين فرمانروايان با راجپو پيدا

کردند و  رعايت خاصّي نمي» ذ«و » ز«کاربردن حرف  عالوه بر اين در به. فارسي و يا دري ناب نبود
آيد  از اين مطلب چنان برمي. قيد گرديده» گلزار«و در بعضي جاها » گلذار«صورت  بعضي جاها به در

 پس از اختالط. قايل فرقي نبودند» گزاردن«و » گزاشتن«و همچنين در » گذاردن«و » گذاشتن«که در نوشتن 
وجود آمد كه آميزة همة آنها بود و بسياري   به فرهنگ و زباني،سغدي، دري، فارسي و هندي زبانان

  :آنها عبارتند از. خواندند  ميطور مجموعي آن را زبان فارسي  بههاي هندي وارد زباني شد كه واژه
 همعجوني است خوشبو كه از صندل ساييده و گالب و مشك و كافور و روغن :  ارگجاياارگَج

  .كنند  ميبرگ گل چنبيلي درست
  .موشك: ١بان

  .نوعي افزار جنگي است شبيه نيزه) جيم فارسي دمشي به: (برچهه
 هاي فوفل برگي است سبز شبيه قلب كه روي آن عصارة پوست خار مغيالن، خمير آهك و دانه: پان

 دبي تحتبارة اين واژه در كتاب ارمغان اچون در .جوند  ميهاي توتون گذاشته هاي برگ و مقداري ريزه
  .ديهمين مختصر بسنده گرد  بهاينجا  نوشته شده است، لذا در٢بارة صائبعنوان يك تحقيق كوتاه در

  .خال) تاي كامي به( :تيكه
نمود، آن   ميعنوان وليعهد اعالم به پسر خود را ها وقتي كه يكي از راجه. وليعهد: صاحب تيكه

شاهزاده را روي مسندي نشانده براهمني پس از نيايش و ديگر مراسم ديني با انگشت ميانة دست 
خاطر همين وليعهد   بهگذاشت و  ميراست خالي از خمير شنگرف روي پيشاني باالتر از دو ابرو

  .گفتند  مياي را صاحب تيكه راجه
  ).مقابل لنگه( جفت :جوره/جورا
آنها  كردند كه در جنگ شكست ايشان حتمي است،  مي طائفة راجپوت حس وقتي كه مردِم:جوهر

ت خود  تا عفّ،سوزاندند  مينها را در آتش انداختهآكشتند و يا   ميدر آن وقت زنهاي خانوادة خود را يا
  .ناميدند  مياين رسم را جوهر. را از دست ندهند

  .ع شكل شبيه تخت چوبي و يا كرسي مرب،و و يا جايي برجسته روي زمينسكّ: چبوتَره
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اين  در. معني شهرك  به واژة هندي است،پوره) عربي و هندي( ب در اين واژة مركّ:هپور خواص
  .كردند  زندگي مي،ادگان نزديكز خدمتگزاران پادشاه و شاه،محلّ
دل معني ستبر و ك). فتح هردو دال هب: (لل بادل ابر را  ميلفتداي بود  شاميانه. گويند  ميدهد و باد

  .كردند  مينصب) دهلي فعلي( آباد كه در عصر شاهجهان در صحن قلعة سرخ شاهجهان
  .خلعتي است مشتمل بر يك طاقه شال و يك قبضه شمشير: سروپا
  .اللة آبي: كَول
  .علوفه و خوار بار براي ارتشيان): كاف دمشي به(كهي
خصوص محافل رقص و موسيقي چند  ه سالم است و سرود كه قبل از آغاز هر كار، ب نوعي:مجرا

  .خوانند  ميبيت در وصف خداوند متعال
چه شكل اين . باشد معني اين واژه پنجة خروس مي. اي است در كشمير  اسم چشمه:ويرناگ

هاي هنديي كه در  هميان واژ. شكل پنجة اين مرغ درآمده  بهافتد چشمه در جايي كه روي زمين آب مي
 روپ سنگهار،: توان ناديده گرفت و عبارتند از آنها را نمي. كار رفته اسامي فيلهاست  بهاين متن

  .)بريتانيا ,١٦٠برگ ( بهوج راج، واك سمندر و مها سندر) بريتانيا ,ب ٦٠ برگ(
 پيش از رسيدن كاربرده كه  بهها را در متن همين كتاب بعضي واژه عالوه بر اين جالالي طباطبائي

 كار  بهمعني حمام  به است كهغسلخانهميان آنها يكي . ايرانيان همراه همايون در اين كشور رايج بود
قدر گود و  برند زيرا بعضي از آنها اين  ميكار  بهمعني رود و رودخانه  بهكه رود و ديگري درياست مي

واژة . بدهد كشتيراني مورد استفاده قرارباشند كه دولت هند تصميم دارد كه آنها را براي   ميپهناور
  .كار رفته است  بهمعني حاصلخيز  بهديگري زرخيز است كه

بارة اين واژه توضيح مختصري داده شود، چه اين جا الزم است كه درضمناً در اين: فرنگي  ينةيآ
را در بازارهاي قدر نفوذ و رسوخ پيدا كرده بودند كه كاالي خود  ها اين دهد كه اروپايي واژه نشان مي

 ماليدند كه آن را از حلب  مي تا زمان شاهجهان روي قابهاي مسي قالعمعموالً. فروختند  ميآسيا
ها سطح شيشه را  ولي اروپايي. كردند  ميعنوان آئينه از آن استفاده  بهداده آوردند و آن را جال مي
  .بردند  ميكار  بهينهيعنوان آ  به آن راوداده  جال

كاربردن صنايع لفظي و معنوي و خصوصاً   بهپرداز بود و در انشا،ي بيش از مورخيباجالالي طباط
, استفاده از صنايع لفظي و معنوي همراه بادر يكجا . طولي داشت در صنعت تناسب لفظي يد
  :كاربرده  بهاصطالحات موسيقي را چنان
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ن ساز راه راست قصد گوشمال مخالفان خارج آهنگ مهياي تعاقب شد و چو  بههماندم… ”
كنار آب بان گنگا رسيدند و در آنجا ظاهر   بهشد ازآن مقام راهي شدند و يك و نيم روز گذشته

مثل در   بهسنگ بهادران كه اگر راه از وهم ضرب دست و زخمة تيغ گران شد كه افواج غنيم بي
سنگي   بهتن بل رستم تهم، اسفنديار رويينه تن،بزم رزمگاه عنان خفيف و ركاب ثقيل سازند

  ١“…خود قرار دهد  بههزيمت تن نهاده عار فرار
دربار شاهجهان بودند بيش از   بهبارة نوازندگان و استادان موسيقي كه وابستهخاطر همين است كه در  بهو

  .٢تر نوشته است ل مفصّـ  در فوق نيز گذشتکه چنان  ـدربار شاهجهان بودند  بهنگاران كه منسلك ديگر وقايع
 بلكه ، انشاپردازي استء كه جز،مند بود ات فارسي بهرهي نه تنها از ادبييطباطباجالالي 

خبر نمانده، در يكجا اصطالحات  شود هم بي  ميهاي علوم محسوب شناسي كه يكي از شاخه ستاره از
  :كاربرده  بهادبي را در وصف كشمير چنان

, ١٠٨ برگ(  بلند آمدههاي هاي بلند اشجار سدره نشان خيابانش مانند مصرع  مطلع”…
 بحر طويل ،اض ريختهه آثارش همانا از خامة مبداء فيمثنويات مسلسل آبشارهاي مجر. )بريتانيا

زند و رباعي چارمصرع بلند معني   ميعروض و اطوال شاخهاي محيط دم برابري شاه نهرش با
كند  ميمن بركت حوضش اخذ سالستانهار اربعه حدائق نمايد و از ي…“  

که در  كاربرده بهمناسبت سالروز جشن وزن  بهکه جالالي طباطبايي  شناسي را حات ستارهاصطال
  .ده استذکر شهمين مقدمه در فوق 

  :گويد در جايي ديگر در وصف نعل اسبان مي
 ،نژاد بهادران نهاد برق سرزمين شهرستان سرونج از عكوس بارقة نعال المع تكاوران براق ”…

يخ شعاع آن نعال كه برعكس واقع روي زمين از انطباع نقش ميخهاي مر همه ،هاللستان گشته
٣“ مقارنة ماه و پروين آمد محلّ،ا شده بودبدر تمام منزل ثري.  

ي چنين يدربارة اين سانحه جالالي طباطبا. يكي از متصديان كه مايي داس نام داشت فوت كرد
  :نويسد مي
 ة مشيت مد عليه حيات را فرد تن راي مذكور حكقضا را در عرض اين ايام بخشيان ديوانكد”

  .“ داخل سياهة عدم ساختند، محرران محو و اثبات قدرنام او را از روزنامچة وجود انداخته،نموده
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جالالي . شود  هند محسوب ميةقار ترين نثرنگار سبك هندي در شبه ظهوري ترشيزي برجسته
ظهوري در وصف . شبيه نوشتة ظهوري ترشيزي استي آنچه در وصف شاهجهان گفته بسيار يطباطبا

  :نويسد  ميممدوح خود ابراهيم عادل شاه
طلعتان  طراوت حمد بهار پيرايي است كه گلزار ابراهيم در رخسار يوسف  بهخرمي چمن سخن”

حشمت ثناي تارك آرايي است كه سمي خليل   به رسانيده و تاجداري لفظ و معني،نمرود نخوت
  ١“…ه صفت يگانه و ممتاز گردانيدهنُ  بههيم عادل شاه را در هفت اقليمخود يعني ابرا

ي بايد دومين ي طباطباالدين جالل اگرچه ظهوري اولين نثرنگار سبك هندي شناخته شده است،
زيب و همچنين   داراشكوه و اورنگ٢وي اسامي شاهزادگان. نثرنويس سبك هندي محسوب شود

 ولي نتوانست اسم مادرش را كه ،عنوان اوصاف شاهجهان يادكرده است  بهشاهزاده خانم جهان آرا را
 Joud) صورت جودباني  به لذا آن را تغيير داده،نثر فارسي بگنجاند  به بود(Jodha Bayi) جودا بايي

Bani) گويد كه مي  چنان،كاربرده به:  
ب شهنشاه النصي ة دين، پادشاه كامل نصاب، تامة ائم راشدين، تتميجانشين خلفا”… 

 الدين ابوالمظفّر غازي شهاب… سكندر افالطون رأي زيب داراي جهان آراي، داراشكوه، اورنگ
تأثير معماري   بهزهي جهانبان جودباني كه… محمد صاحبقران ثاني شاهجهان پادشاه غازي

 خراب آباد گيتي بدانسان عمارت پذير گشته كه جغد ،عدل و احسان و مرمت دهش و دادش
  “…ويرانة بر و بوم عدم كشيده  بهخراب از معمورة عالم رختخانه 

 اين نگارنامه را موقعي نوشت و ييباشد اين است جالالي طباطبا اي كه گفتني مي در اينجا نكته
كاربرد كه در ايران سنّي و شيعه بر سر پيكار   بهرا در زماني) جانشين خلفاي راشدين(اين جمله 

اگرچه . ان زمان دربار پادشاهان مغول پناهگاه مسلمين هردو فرقه بوديكديگر بودند ولي در هم با
و همسر شاهجهان ) جهان نور( ولي همسر جهانگير ،ن بودندپادشاهان مغول بابري پيرو مسلك تسنّ

همچنين وزير و پدر همسرش آصف خان نيز شيعه بود و . كردند ع ميپيروي مسلك تشي) بانو ارجمند(
  .داد  ميانجامرا  خود مسلكو علناً مراسم 

كه وي   ولي وقتي،خورد  ميچشم  بههاي فراوان در اوصاف پادشاه اگرچه در سرتاسر اين اثر مثال
  :نويسد  ميكه در يكجا چنين دهد، چنان  در آنها نيز تناسب لفظي را از دست نمي،كند  ميدشمنش را مذمت
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 رسيدن سران آن دو دد اصل بدگوهر لة بنديله وبينعمتان ق سرانجام كارفرجام روزگار كافر”
دربار سپهر مدار خديو بحر و بر و خدايگان   بهماجيت تيره اخترايعني ججهار خيره سر و بكر

  ١“…هفت كشور
 ميان پژوهشگران ايراني دربارة زادگاه و وطن كليم اختالف :ييارزش اين اثر جالالي طباطبا

  برخي برآنند زادگاه او همدان است و تاكنونگويند او از كاشان است و بعضي مي .فراواني است
نشرية  (»ات طالب كليم كاشانييلك«جناب آقاي مهدي صدري در مقدمة . اند نتيجة خاصّّي نرسيده به

نتيجة   بهاند و ايشان هم اين موضوع را مفصّل مطرح كرده) همراه، جلد اول، صفحات از پنج الي هشت
طباطبايي و  چون جالالي ،است پايان رسانيده  بهيي جالالي طباطبا ولي اين بحث را،اند كلّي نرسيده
كليم در شعر (جا در دربار شاهجهان مشغول تأليف پادشاهنامه دو در يكدو همزمان بودند و هركليم هر

لذا كليم را . ي بر همة اقوال ترجيح دارديبودند بنابراين قول جالالي طباطبا) ي در نثريو جالالي طباطبا
اي هم نوشت،  ي روي كالم كليم ديپاچهياين چون جالالي طباطبا عالوه بر. ٢ بايد دانستهمداني

همين دليل نوشتة   بهشناختند و  مينزديك توان گفت هردو يكديگر را از  ميبنابراين با اطمينان كامل
  :كه گويد  دارد، چنانقطعياست و حكم قول  وي براي ما از همه جهت معتبر

 مثل ،عجزفكرتشان طراز احسان و تحسين و استحسان و آفرين يافتةدستباف فطرت م”… 
قدسي مشهدي و مثنوي شاعر   بهص حاجي محمد جان متخلّ،داستان نغمه طراز گلشن راز

دالشعراء ميرهمداني جادوي كالم طالباي كليم ساحر فنينعماد  و گفتار نيرنگ آثار سيالد 
قدرت انسان اندازه مكنت ستايش اين عرشي مكان قدر   بهص اسدآبادي كهمحمود الهي تخلّ

  “…اند ضمن مضامين آن ابيات تضمين نموده در
  :نظر داشته باشيد جملة زير را در:ايراد

دان و تنبيه متمر تقديم خدمت فوجداري متهرا  بهبيست و يكم مرشد قلي خان مير توزك را”
پاية دو هزاري ذات و   به و اضافهمهابن و مضافات آن تسليم فرموده مرتبة منصبش را از اصل

  ٣“سوار رسانيدند
 براي پادشاه قدرتمندي مثل شاهجهان كه در سرتاسر »تسليم« ةكاربردن واژ  بهعقيدة اينجانب به

شود، صحيح  ي محسوب مييدورة حكومت اسالمي در كشور هند زمان فرمانروايي وي عصر طال
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 بهتر بود كه واژه اعطاء. رود كارمي  بهر زيردستان زيرا تقديم و تسليم از روي عجز و انكسا،نيست
  .برد ميكار  بهجاي تسليم به

  :كاربرده است  بهها را جا اين نوع جمله ي چنديني طباطباالدين جالل
  .١“دست آوردند  بهاز سجدة آستان سپهر نشان رأس المال سعادت جاويد”

ش وي سجده يم كرده بود كه پشايد وي خبر نداشت كه شاهجهان پس از نشستن بر تخت اعال
 بلكه راست ،آنها گفته بود كه سر خود خم نكنند  بهقدر قايل احترام بود كه نكنند و براي سادات اين

  .قامت ايستاده براي وي دعاي خير فرمايند
 )ق ١٠٦٨-١١١٨( زيب تخت سلطنت رسيدن اورنگ  بهي پس ازيرسد جالالي طباطبا نظر مي  بهچنان

 چه در زمان شاهجهان يكي از القاب داراشكوه بلند اقبال بود و .ييراتي دادهدر متن كتاب تغ
النصيب سلطان  جاه، سراپا خرد، بالغ فرهنگ، كامل نصاب، تاماب مثل شاهزادة واالزيب را از الق اورنگ
 »لاقبا بلند«لقب  باي وي را يلين مرتبه است كه جالالي طباطبا ولي اين او,٢اند زيب يادكرده اورنگ

  :گويد  ميکه چنانيادكرده است، 
زيب بهادر كه خود آبروي   بلند اختر سلطان اورنگبلند اقبالشاهزادة جوانبخت جوان دولت ”

  .٣“گوهر خرد است
  :عبارتند ازکه در اينجا الزم است كه القاب داراشكوه نيز نوشته گردد، 

  .٤“پادشاهزادة بلند اقبال جوان بخت سعادت پژوه محمد داراشكوه”
 ١٠٦٦ از طرف پدرش شاهجهان در سال »اقبال بلند«عنوان پيشونِد   به»شاه« ةو روي آن القاب واژ

 محمد صالح که چنان ،گرديد  ميد وي برگزارقمري موقعي اضافه گرديد كه جشن وزن سالروز تولّ
  :نويسد كنبو مي
 و ششم قمري از مقارن اين جشن دلفريب انجمن رنگين و بزم نوآيين وزن آغاز سال شصت”

خجستگي و ميمنت زينت ترتيب   به)كاخ ( نوال در شاه محلّزندگاني ابد طراز خديو بحر
 دستور هر سال  به مراسم داد و دهش و آيين آرايش و پيرايش دولتخانه و همه چيز،يافته
ار و تزيين بادشاهانه آذين يافته از نث  بهجشني بهشت آيين و بزمي نوآيين. تقديم رسانيدند به
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نيازي   سرماية بي،ارباب استحقاق قسمت يافته بود  به،نقود جواهر كه هم وزن اقدس آمده
نخستين …  طرب افروززين رو ادر. عموم نيازمندان نوع انسان تا مدت مديد آماده گرديد

شكوه  محمد دارا،گوهر سحاب خالفت كبري نوباوة سلطنت عظمي بادشاهزادة سعادت پژوه
سربلند … )اسم شمشير جهانگير، پدر شاهجهان(ايت خلعت با نادري عن  بهرا نخست
پايان كه   و اين نوع عنايت نمايان و لطف بي»شاه بلند اقبال«واالخطاب مستطاب   به،گردانيده

فرزند   بهيهاعليحضرت هيچ بادشاهي در اين سلسلة علّ  بهنسبت) جهانگير(جز حضرت مكاني 
 و معني ساختند و از وفور عاطفت و از كمال رأفت شايستة خود ننموده سرفراز صورت

ي يافتة رفعت ازلي اورنگ خالفت گذاشته بودند و سندلي طال كه جهت جلوس آن ترقّ بر
ترين  ي بخت بلندان و اوج رفعت سعادتمندان است و باالترين مناصب و رفعآن معراج ترقّ بر

 از درجات جاه و جالل كوكب دودنشأن حكم نشستن فرماي اين دودمان وااله مراتب برگزيده
  ١…“ذروة ارتفاع رسانيدند  بهاقبال آن نيروي بازوي خالفت را

 »شاه بلند اقبال«زيب از عطاي لقب  توان زد كه اورنگ ي چنان حدس ميياز نوشتة جالالي طباطبا
وجود   بهگروهها دو  ها و شاهزاده خانم خورد، چه از ابتدا در خانوادة شاهجهان ميان شاهزاده  ميغبطه

طرف   بهجهان آرا بودند و) آبجي يا آغا باجي(طرف داراشكوه و خواهر بزرگش  در يك. ندآمده بود
آرا  آرا چنان از خواهرش جهان آرا يكدست گشتند و روشن زيب و خواهرش روشن ديگر اورنگ
ق ين دسيسه موفّخاك سياه نشاند و در ا  بهبرد كه هميشه در صدد آن بوده كه چه طور وي را حسد مي
پستي خاك رسانيد و   به از اوج بلندي، برادر و خواهر رازيب رش اورنگادبر چيني با توطئه هم شد و با

ت انجام دادن مراسم عالوه بر اين جهان آرا مسئولي. خانة برادرش دارشكوه را براي هميشه برانداخت
 ولي چون نوبت مراسم ،رفته بودعهده خود گ  بهازدواج هردو برادرش داراشكوه و شاه شجاع را

  .برگزاري تمام مراسم كنار كشيد زيب رسيد وي خود را از زناشويي اورنگ
 »اقبال بلند«زيب او را با لقب  ي براي خوشحال كردن اورنگيجالالي طباطباکه رسد  نظر مي  بهچنان
مبستگي و عالقه يب با وي هز است و اين خوشبختي وي بود كه از زمان شاهزادگي اورنگ يادكرده

قتل   بهزيب تخت سلطنت را غصب كرد، او نه تنها داراشكوه را زيرا وقتي كه اورنگ. پيداكرده بود
بهان   چندرکه چنانداد،   نيز هدف غضب خود قرار,وي وابستگي داشت  بهكهرا  بلكه هركسي ،رساند

زيب  اورنگ يجة قرب او با و اين نت،ي كاشي از قهر و غضب وي مصون نماندندبرهمن و همچنين يحٰي

                                                   
  .١٥٢ ص , جلد دوم,همان  .1



  نامه شاهجهان // ٣٠

  

فارسي تحت   به را از زبان عربي»كسري توقيعات«بود كه براي فرزندش شاهزاده ايزدبخش كتاب 
اي از اين كتاب در موزة ملّي هند، دهلي نو  ناگفته نماند كه نسخه.  ترجمه كرد»خردنامة نو آيين«عنوان 

ي آموزگار شاهزادة نامبرده ي جالالي طباطباظاهراًًَ. شود  مي نگهداري(A-B) 55.73/2223 ةتحت شمار
سن چهار سال و چهار ماه و   بهبود، چه معموالً پادشاهان مغول بابري هند شاهزادگان را موقعي كه

  .نشاندند  ميمكتب  به…خواني و نوشتن بسمقرآنرسيدند با مراسم   ميچهار روز
ي اهجهان نيز از اين اصل مستثٰندربار ش. وقت خالي از خار حسد نبوده است دربار شاهان هيچ

  : تأليف مير محمد عسكري چنين قيد گرديده است١»شرائف صحائف«نبوده، در كتاب 
ه و و ديگر ابني) جامع(آباد شود، قلعه و مسجد  شاهجهان) شهر(در سالي كه از طرح بناي ”

گونه   بدانامكنه فراغت دست داده بود و شاهجهان در تهنيت اتمام آن جشن عاليي كه احدي
ميرزا ابوطالب كليم كه   به در شب جشن پادشاه…جشن مرتب نكرده بود ترتيب داده، چنانچه

طور فكر رود   بهحكم فكر تاريخ و خواندن قصيده كرد تا كه كليم  بهالشعراء پايه تخت بود ملك
  : گفتيههالبد ي كاشاني في يحٰي،امعان نظر دقيقه بين دريابد  بهو بوارق واردات مواهب غيبي

  “ از شاهجهان آباد»آباد شاهجهان«شد 
چرا که گردد   ميپس از اين تمهيد اين سؤال در اينجا مطرحو قصيدة طوالني عرض داشت 

نوشتن وقايع   بهپايان برساند و تنها  بهي نتوانست اين وقايع تاريخي را تا آخر سال پنجميجالالي طباطبا
  سه سال و نيم بسنده كرد؟

   خيانتكاريداري ياامانت
نويسي عصر  ي كار تاريخياست كامالً هويداست كه جالالي طباطبا مطالبي كه در فوق مندرج گرديدهاز 

. نشيني آن فرمانرواي كشور هند شروع كرد شاهجهان را از وسط راه يعني از آغاز سال پنجم تخت
ه يعني از روز اول جلوس آن تسالة گذش خواست مواد را براي نوشتن تاريخ پنج است كه او مي طبيعي

 در اين  راكه ميان هم پيشگان هميشه رقابت وجود دارد، او صالح صرف نظر از اين. پادشاه آغاز كند
 چه او ، مراجعه كند»نامه شاهجهان« بهسومو الم»صالح عمل« محمد صالح كنبو صاحب  بهامر ديد كه

  :است ت چنين بيان نمودهنويسي درنظر داش دربارة هدفي كه شاهجهان براي تاريخ
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 مرضي خاطر عاطر ،اسامي مغانه مشهور پارسيان  بهچون از راه دينداري تسمية سنين”… 
اول   بناء ادوار اين تاريخ،تازگي رقم نسخ بر آن آيين كشيده  به الجرم،پرور نبود اسالم
بار نمودند و منتها اعت  هزار و سي و هفت هجري را مبتداي اين تاريخ بيةاني سنالثّ جمادي
الحكم اشرف نگاشتة قلم  نامه كه حسب  اقبالازده ساله احوال سعادت مآل  دادند كه هر قرار
الدوران شيخ حميد گشته و خامة  خان و وحيدهللانجان بلند قدر مثل وزير اعظم سعدس سخن

 چنانچه. يند در دفتري جداگانه ايراد نما،بادشاهنامه تعبير نموده  بهتقدير از نام نامي آن حضرت
 يكجا سمت ذكر پذيرفته ،سال كه از سوانح سال ديگر جدا شده دستور مذكور وقايع هر به
اين عنوان مثالً معنون و معين گرديد كه آغاز سال   بهانيه آن سال ابتدا يافتهالثّ آغاز جمادي از

 دهم است و اول از دور اول، آغار سال دوم از دور اول و همچنان تا آخر آن دور كه سال
  .اين قياس دور دوم و ادوار ديگر كه نهايت آن آخر زمان و منتهاي عدد باد بر

الملوك ملك خصال بود و مقصد  چون اين ضعيف را نظر بر نگارش حقايق احوال آن ملك
هاي آن خديو كامگار كه شيخ  ات مآثر و مكارم خصوص كارنامهتحرير خصوصي  بهاصلي جز

 نگار در  الجرم وقايع،اند ل اتيان نموداري از آن شدهد بيان و متكفّتعهحميد و عزيزان ديگر م
نگارش ده ده ساله احوال جدا جدا نشده از آغاز جلوس   بهاين خردنامة ادب آيين راضي

اندازة دسترس   بهمبارك تا انجام روزگار فيض آثار و خاتمة عهد سعادت مهد آنحضرت يكجا
هاي باستان و تواريخ پيشينيان در معرض  ثارنامهآ) ٢١٤ ص (دستور  بهپذيراي تحرير ساخت و

  .١“…بيان خصايص آنحضرت رسانيد
توان گفت چه اتّفاقي افتاد كه محمد صالح تمام  ولي نمي. او رجوع كرد  بهييلذا جالالي طباطبا
طور مثال   به. بيشتر آنها را بدون تغييري در اثر خود داخل نمود،ي نوشته بوديمطالبي كه جالالي طباطبا

مين از ي است و دوياولين از پادشاهنامة جالالي طباطبا. دو قطعة زير را درنظر داشته باشيد
  :٢چنانکه جالالي طباطبايي گويد. نامة كنبو شاهجهان

در اين : حضرت صاحبقراني آغاز سال پنجم از دور اول ادوار سنين همايون سعادت مقرون
مقرون حضرت كشورستاني  از سال پنجم از جلوس ابدايام سعادت انجام يعني سرآغ

ن بيست گهري از روز شنبه بيست و هشتم شهر شعبان سال گشتصاحبقران ثاني پس از سپري 
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هزار و چهل و يك هجري عنقاي قلّه چرخ چهارم از آشيانة آبگون طارم دلگير حوت هوا 
ظالل بال همايون فال قاف تا   به حمل پرواز نمودهانداز فضاي دلگشاي دولت محلّ گرفته به

يمن ساخت و از روي مهر پرتو نظر عنايت شقاف سايه گستر گشته در شرفات غرفة شرفخانه ن
انواع  به دركار ذرات كاينات كرده سرتاسر گيتي را از سر نو ر و فروغ انوار شاهپر انورگارک

 ابواب روح و ،روي زمين را سرشار فرح و انبساط نموده) و( ساخت بهجت و سرور آمود
مقارن اين ساعت سعادت قرين شاهباز نشيمن  و روي دل ابناي روزگار گشود راحت به

 ساية دولت بر سرير ، صاحبقران ثاني، سبحانيخالفت و هماي اوج سعادت اعني حضرت ظلّ
افشاني همت عرش آهنگ بلندپرواز باز  انداز بال  بهسلطنت و روي تخت رفعت گسترده

اندازه و بخشايش تازه خواطر  اي خاص و عام شده از فرط بخشش بيصدد صيد دله در
در آن روز طرب افروز كه بارگاه چل ستون عام و خاص . دست آورد اصحاب قلوب به

هزارگونه زينت و زيب هوشربا و دلفريب گشته بود و رسم طرب در آن محفل خاص، عام  به
 در مقام برآمد مرادات ،دانند امبخشي ميشده قبله نياز اهل عالم كه كامراني را منحصر بر ك

مراد خاطر فيروزمند نموده  اشاره سرانگشت جود جهاني از ارباب نياز را بر عالميان درآمده به
برگ و ساز را سرمايه آبروي ابد و ماده استغناي سرمد  ايماي گوشه ابروي عطاء عالمي بي به

همه روزه اضافه مراتب ارباب مناصب رسم معهود همه ساله بل  آماده ساختند، چنانچه به
ف از اهل استعداد و يري و رواتب اصحاب وظاظهور پيوست و احداث افزايش مبالغ مقر به

از جمله عنايات كامله و عواطف شاملة اين روز سعادت اندوز  .وقوع رسيد استحقاق به
) و حكومت (جاگيرداري جونپور و مرحمت خلعت و اسب فدائي خان به: كه االجمال آن علي

عنايت خلعت و اسب حكومت  صوب مرخّص شد و ميرزا عنايت ترخان به  گشته بدانمختصّ
مشمول نظر  ١سول پسر فتح خانعبدالر. آن سمت يافت پور امتياز پذيرفته رخصت توجه به ايرج

 حكيم جماالي. طراز سرافرازي رسيد عاطفت طره مرصّع تارك اعتبارش به اقبال و قبول آمده به
بنابر،تقديم رسانيده بود ن تمام بهكاشي ديوان سركار سرهند كه خدمت مذكور از روي تدي  

صاب يافت و سيد تخاصيت ديانت و مقتضاي امانت از خطاب ديانت خاني نصاب كمالش ان
  .“ كامياب گشت،انعام پانزده هزار روپيه نقد نظام به عمر خويش بي
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  وقايع مبارك اين سال همايون فال
اوج طارم  رجي زميندار بكالنه با پسر و برادرانش از زمين بوسي آستانه درگاه سپهر اشتباه سراعتبار بهبه

صندل اعتبار اندود و پيشكشي مشتمل بر   بهآبنوسي سود و از غبار سرزمين آسمان نشان جبهه افتخار
 شكوه تنومند كشيده ه رأس اسب صرصرتك؛ صبا رفتار و سه زنجير فيل كوهبها و نُ مرصّع آالت گران

خان ترين زميندار قوشنج قندهار است كه پدرانش از رمنظور نظر قبول افتاد و از سوانح پناه آوردن شي
ديرباز داخل هواخواهان اين دولت ابد طراز بودند، بدين درگاه گيتي پناه و انتظام يافتن در سلك 

چون در اواخر : كه عادت عظمي آنبندگان آستان سپهر مكانت كرسي مكان و سبب استسعاد بدين س
حكم تقلّبات روزگار و گردشهاي ليل و نهار كه مقتضاي دستبرد  عهد دولت حضرت جنّت مكاني به
قندهار   شاه عباس داراي دارالملك ايران بر گشاد و بست قلعة،قدر و قضاي حضرت پروردگار است
 رياست سرتاسر افغانان آن سرحد را نگاهباني قلعه قوشنج و. و حكومت مضافات آن ديار دست يافت

خان مذكور كه در صغرسن پدرش حسن خان از حاكم قندهار شاه بيگ خان كابلي مخاطب  شير به
عراق رفته بود آنجا نشو و نما يافته تفويض نمود و او در اندك زماني از تمكين  خاندوران رنجيده به به

افته ساير الوسات افغانان ديوسار، اهرمن سير را ن و استقالل بسيار يبخت و اقبال در آن مكان تمكّ
سرآمد و  چون روزگار شاه به. افسون فسون تدبير نافذ و عزائم عزيمت راسخ مسخّر خود ساخت به

 ، پاي بر سر تخت دارايي ايران نهاد،دستياري بخت پايان رسيد و شاه صفي به مدت سلطنتش به
و تحف و ارسال رسل و رسايل و پايمردي وسايط و دست آويز فرستادن هدايا   بهخان ترين شير

استظهار آن نسبت مغرور گشت و اين  چون به. بانه نسبت خويش را در خانة او قوي ساختيوسايل غا
يكباره عنان   بهمعني بر زياده سري و خود رأيي كه الزمه سرحد پروري و خود روبي است سر باز شده

مردان خان پسر گنج علي خان زيك از   بنابر آن با عليخويشتن شناسي و خودداري از دست داد و
ر بود تملّق و فروتني كه وظيفة او مقر دستور بر هاي دولت صفويه كه بعد از پدر ايالت قندهار به عمده

  …كرد و معهذا رفته رفته سركشي آغاز كرده خوب سر نمي ١جا نياورد كومكي با سردار است نيكو به
  : درنظر داشته باشيد,است گرفته شده ٢»صالح عمل« از كتاب در اينجا اقتباس زير را

در اين ايام سعادت انجام يعني  : ثانيآغاز سال پنجم از جلوس ميمنت مانوس صاحبقران”
 هشت گشتنثاني پس از سپري  سرآغاز سال پنجم از جلوس ابد مقرون حضرت صاحبقران
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و چهل و يك هجري عنقاي قلّه روز شنبه بيست و هشتم شهر شعبان سال هزار  گهري از
چرخ چارم از آشيانة آبگون طارم دلگير حوت هوا گرفته بانداز فضاي دلگشاي دولت سراي 

ظالل بال همايون بال بر قاف تا قاف آفاق سايه گستر گشته در شرفات  هحمل پرواز نمود و ب
دركار  اهپر انورنشيمن ساخت و از روي مهر پرتو نظر عنايت و فروغ انوار ش غرفة شرف خانه

حال  مقارن اين. انواع بهجت و سرور آمود هذرات كائنات كرده سرتاسر گيتي را از سر نو ب
 سبحاني صاحبقران ثاني ساية شهباز نشيمن خالفت و هماي اوج سعادت اعني حضرت ظلّ

انداز بال افشاني همت عرش آهنگ  هتخت رفعت گسترده بروي دولت بر سرير عظمت و 
ز باز در صدد صيد دلهاي خاص و عام شده از فرط بخشش و بخشايش تازه خواطر بلندپروا

دست آورد و در آن روز طرب افروز كه بارگاه چهل ستون خاص و عام كه  هاصحاب قلوب ب
هزارگونه زيب و زينت هوشربا و دلفريب گشته بود و رسم طرب در آن محفل خاص، عام  هب

دانند در مقام برآمد مرادات عالميان  ر كام بخشي ميد منحصر شده قبلة نياز عالم كه كامراني را
از جمله . اشارة سرانگشت جود جهاني از ارباب نياز را بر مراد خاطر فيروز ساختند هدرآمده ب

مرخّص   مرحمت خلعت و اسپ مختصازجاگيرداري جونپور  هفدائي خان ب عواطف اين روز
. پور امتياز پذيرفت  اسپ و جاگيرداري ايلچعنايت خلعت و هي ترخان بشد و ميرزا عيٰس

ه مرصّع تارك اعتبارش عبدالرسول ولد فتح خان مشمول نظر اقبال و مقبول آمده از عاطفت طر
تقديم رسانيده  هن تمام بي از روي تدحكيم جمالي كاشي چون ديواني. طراز سرافرازي رسيد هب

ندار بكالنه با پسر و برادران از زمين بوسي  بهرجي زمي.خطاب ديانت خان سرفراز گرديد هبود ب
سرزمين آسمان نشان آن اوج طارم آبنوسي سود و از غبار  هآستانة درگاه سپهر اشتباه سراعتبار ب

ه رأس اسپ بها و نُ صندل اعتبار اندود و پيشكشي مشتمل بر مرصّع آالت گران  بهجبهة افتخار
  .ور نظر قبول افتادتنومند كشيده منظ صبا رفتار و سه زنجير فيل

ست كه پدرانش از ديرباز داخل از سوانح پناه آوردن شير خان ترين زميندار قوشنج قندهار ا
خواهان اين دولت ابد طراز بودند، بدين درگاه گيتي پناه و انتظام يافتن در سلك بندهاي هوا

ر اواخر چون د: آستان سپهر مكانت كرسي مكان سبب استسعاد او بدين سعادت عظمي آنكه
حكم تقلّبات روزگار و گردشهاي ليل و نهار كه مقتضاي  هعهد دولت حضرت جنّت مكاني ب

دستبرد قضا و قدر است شاه عباس داراي ايران بر كشاد و بست قلعة قندهار و حكومت 
افغانان آن سرحد قبايل سر  قوشنج و رياست سرتامضافات آن ديار دست يافت نگاهباني قلعة

كه در  ن مذكور كه در صغرسن با پدرش حسن خان از حاكم قندهار شاه بيگ خانخا شير هرا ب
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عراق رفته بود و در آنجا نشو و  مور بود رنجيده بهأآن خدمت م  بهعهد حضرت عرش آشياني
نما يافته تفويض نمود و در اندك زماني از تمكين بخت و اقبال در آن مكان تمكن و استقالل 

افسون فنون تدبير نافذ و عزايم عزيمت راسخ  هت افغانان اهرمن سير را ببسيار يافته ساير الوسا
پايان رسيد و شاه صفي  هسرآمده مدت سلطنتش ب همسخّر ساخت و چون روزگار شاه ب

دست آويز فرستادن هدايا و  هدستياري بخت پاي بر سر تخت داراي ايران نهاد شير خان ب هب
سايط و وسايل غائبانه نسبت خويش را در خانه و ردي تحف و از ارسال رسل و رسايل و پايم

ي ائاستظهار آن نسبت مستظهر گشت و اين معني بر زياده سري و خودر هقوي ساخت و چون ب
كه الزمة سرحدپروري است سرباز شد يكباره عنان خود سري و خود رائي و خويشتن شناسي 

هاي دولت صفويه  از عمده ١ان ازبكلف گنج علي خخمردان خان  علي بنابر آن با. از دست داد
ر بود تملّق و فروتني كه وظيفة كومكي با سردار دستور برو مقر هكه بعد از پدر ايالت قندهار ب

  .٢داد است نيكو بجا نياورد و رفته رفته سركشي آغاز نهاده ستم و بيداد مي
ع شده و در جلد دوم  شرو٣٩٥ از جلد اول صفحه »نامه شاهجهان«اين نوع مماثلت در عبارات 

 يعني تا آخر سال هشتم جلوس شاهجهان بر تخت سلطنت كه روز چهارشنبه يازدهم ١٣٣الي صفحه 
ال سال هزار و چهل و چهار هجري قمري سپري گرديد، ادامه داردماه شو.  

پايان  بهنويسي را  ي كار تاريخيچرا جالالي طباطباکه گردد  حاال در اينجا اين سؤال مطرح مي
 اصل شغل و كارش ،كه در فوق اشارت رفت رسانيد و ناتمام گذاشت؟ شايد سبك نگارش وي چنانن

 و مرصّع از همه فيانشاپردازي بود، لذا ميان تاريخ نويسان معاصرش چه ايراني و چه هندي نثر مق
. نوشت و همين حسن و خوبيش باعث حسد ميان هم پيشگان گرديد و كارش معطّل ماند  ميبهتر
كني و  سبب ريشه  بهي و همچنين محمد صالح كنبويجالالي طباطبا.  علّتش سياسي هم بودشايد
ي يجالالي طباطبا. ها از يكديگر جدا شدند چيني شاهزادگان ميان شاهزادگان و شاهزاده خانم توطئه

براي فرزندش سلطان ايزدبخش كه در فوق هم گذشت  چنانزيب را پيدا كرد و  قرب شاهزاده اورنگ
 عبارتفارسي ترجمه كرد، و كنبو طرفدار داراشكوه گرديد كه از اين   بهردنامة نو آيين از عربيخ

  :پيداست
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 ،كه شيوة بد نهادي در نهاد طبعش بوديعت نهاده بودند) ملك جيون( چون زميندار مذكور …”
فرقة اتفاق  هي تازه چشم از حقوق و نوازش ديرينة آن عالي مكان پوشيده و باميد ترقّ هب

الزمان آن عزيز  صحرانشينان كه گرگان آن سرزمين و راهزنان آن بر و بوم بودند چون اخوان
  ١…“ترين روشي دستگير ساختند بدترين وجهي و اقبح  بهيوسف مصر بيكسي را تنها يافته

زيب  شكوه از دست برادرش اورنگجمله موقعي نوشته شد كه دارا  اينشود که  مييادآوري
زيب  خواست در ايران پناه بگيرد و در راه او را گرفته در اختيار سربازان اورنگ يشكست خورده م

  .گذاشتند
و (شد   ميماتي كه در آغاز هر فصلي و سال نوي كه از نوروز شروعجانب تمام مقد عقيدة اين به

 كهاشتباه است دچار كنبو ) كرد تخت سلطنت برگزار مي  بهشاهجهان همان روز جشن سالگرد رسيدن
  :گويد مي

ر عاطر طاسامي مغانه مشهور پارسيان مرضي خا  به چون از راه دينداري تسمية سنين”…
  …“پرور نبود اسالم

گردد و هر واقعه  زرتشيان مي  بهگويند مرتبط  ميروز كه آن را ايرانيان جشن باستانيزيرا جشن نو
نبو ميي نوشته در اختيار كيداد آن را جالالي طباطبا ي كه روي ميمهم ة مطالب را او گذاشت و بقي
  .خواست برايش بنويسند نوشت و يا از ديگران مي  ميخود

  ييديگر آثار جالالي طباطبا
كنند و  دربارة اين آثار دوست عزيز جناب آقاي ثاقب بابري كه در حال حاضر در انگلستان زندگي مي

 اتي در اين مورداطّالعباشند،  ياي براي اخذ نمودن درجة دكترا در آنجا م مشغول نوشتن رساله
، آثار ديگر عبارتند ٢»شش فتح كانگره«عالوه بر كتاب : اند  ايشان مرقوم فرموده،اند جانب رسانيده اين به
ها قيد نگرديده است و  يك از بادشاهنامه چه علّت روي هيچ  بهديباچة بادشاهنامه كه معلوم نيست :از

  .اند و بدون تاريخ است آن را پيدا كردهاي  صورت يك مطلب جداگانه  بهايشان
 حكمراني ابوالشهامه ظفر خانت است و مبني بر هفت صف »الكالم طويل«  اثر منثوردومين

  .پايان رسيد بهق  ١٠٤٤است در سال  »سياره سبعه« عنوان اين رساله. باشد مي

                                                   
 .٢٥٨ ص ،م جلد سو،عمل صالح): ه ١٠٨٥: م( الهوري، محمد صالح کنبو  .1

 .»دانشنامة ادب فارسي« شود در زير در همين صفحات رجوع  .2
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كه  )گرهآ(اكبرآباد ق در شهر  ١٠٤٨ ديباچه بر ديوان قدسي مشهدي است كه در سال ،اثر مينسو
  .در زمان شاهجهان، دارالخالفت وي بود، نوشته شد

  .باشد كه بدون تاريخ است الكالم طالباي كليم كاشاني مي  اثر ديباچه روي ملكچهارمين
  .مير باقر علوي است كه بدون تاريخ است) جنگ( اثر ديباچه بر بياض پنجمين
ي آن ااگرچه بدون تاريخ است ولي از محتو. الهوري است  اثر ديباچه بر ديوان منيرششمين

سال بود٣٢ شد كه سن منير در حدود تهموقعي نوش) ديباچه(مه پيداست كه اين مقد .  
  .و بدون تاريخ استاست احسن   بهص اثر ديباجه بر ديوان ظفر خان متخلّهفتمين
  بدون تاريخهمکه احسن است   بهصخان متخلّ  اثر ديباچة ديگري بر ديوان همين ظفرهشتمين

اي از بندگان درگاه  عنوان بنده  بهي خود رايجالالي طباطبادر کشمير پايان يافته ، در اين اثر است
  . يادكرده استهللاحسن ا

  . اثر در وصف كشمير استنهمين
  .است) كشمير(ناگ  يسار وير اثر در وصف چشمه دهمين

از محتوي آن چنان . ي كليم استاي بر مثنوي قدسي مشهدي و طالبا  اثر ديباچهيازدهمين
احسن استاندار   بهصموقعي سروده شد كه ظفر خان متخلّ  بهها در وصف كشمير آيد كه اين مثنوي برمي

  .اند شعر سروده  بههايي نيست كه هردو شاعر جدا گانه آنجا بود و اينها بخشي از پادشاهنامه
م بدون تاريخ هاين . علوم نيستمع ع نام دارد ولي اسم صاحب مرقّ اثر خطبة مرقّدوازدهمين

الب كليم نيز طابو. ع گلشن بوداست كه اسمش مرقّ مه روي آلبوميجانب اين مقد عقيدة اين  به.است
اتش مندرج گرديدهعش  بهاي مهروي آن مقدخانم اكبتاي اين اثر را معرفي . است ر سروده بود و در كلي

 حال حاضر اين كتاب در كتابخانة ملّي تهران نگهداري دارد در جانب خبر نموده و تا آنجا كه اين
  .شود مي

  .اين هم بدون تاريخ است, افضل خان نوشته نامه که در اظهار تشکّر به  عنايت:سيزدهمين
در اين اثر چنان نشان داده . باشد ملّا شيدا مي  بهاي است كه مربوط نامه  اثر وحشتچهاردهمين
نامه محروم ساخته و از خدمت دف است كه او را از نوشتن پادشامتأسخاطر اين   بهشده كه ملّا شيدا
  .اين نيز بدون تاريخ است. اند پادشاه دور گردانده

 نثر و براي اظهار سوگواري بر رحلت افضل خان نوشته شده و  بهاي است  اثر مرثيهپانزدهمين
  .امانت خان معنون گرديده به
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 در فوق نيز که چنان است و »توقيعات كسري« كه ترجمة  است»نامة نو آيينخرد« اثر شانزدهمين
  .فارسي ترجمه شده  بهاشارتي رفته براي شاهزاده ايزدبخش از زبان عربي

 ,»توقيعات كسري«:  چنين آمده١»دانشنامة ادب فارسي«در كتاب  »آيين خردنامة نو«دربارة 
رات خسرو انوشيروان در ام و مقر در احك»لمطو توقيعات« ,»دستورنامة كسروي« ,»توقيعات كسروي«

ق  ١٠٦٢ آن را در الدين باب سياست عالي در مقابل درخواستهاي وزرا و رجال دربار كه ميرزا جالل
عربي   بهدري و سپس  بهاين كتاب نخست از پهلوي. فارسي درآورد  بهاز عربي) كذا(براي شاهزاده مراد 

همت حاج حسين   به»دستورنامة كسروي«. ليسي ترجمه شدانگ  بهويليام يانك توسطبار نيز  يك. درآمد
  .چاپ رسيده است  بهش در تبريز ١٣٣٤نخجواني در 

ترين فتوحات عهد جهانگيري  كه از درخشان) در پنجاب شرقي( در فتح كانگره »ظفرنامة كانگره«
. ح شددست راجه بكرماجيت فرماندة نظامي شاهجهان فت  بهق ١٠٢٧بوده و در ) ق ١٠١٤-١٠٣٧(

سبكي جداگانه نوشته   بهزباني ادبي در شش قسمت و هر قسمت  بهفانه ونثر متكلّ  بهميرزا جالالي آن را
  .شود اي از اين كتاب در كتابخانة عمومي الهور نگهداري مي نسخه. است

 در كتابخانة گنج ٧٩٩٩ ةشمار  بهاي از آن ها و برخي منشآت وي، نسخه  در نامه:رقعات جالال
  .شود  ميآباد نگهداري سالمبخش ا

ن مدح شاهجهان و  رسائل متضمو ءبر شانزده جز مشتمل: رياض فيض كلمات/منشآت جالل
  : که عبارتند از)اند  يادكرده»ديباچه «عنوان  بهكه ظاهراً آنها را آقاي ثاقب بابري(برخي خطب دواوين 

ات جالالي عنوان كلي ن بااي از اي نسخه. خان احسن ي، و ظفري، حكيم شفا»ديوان اسير«”
  .“شود  در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي٢٩٢٢شمارة   بهي اردستانييطباطبا

 اي از آن ، در ستايش ابوشهامت ظفر خان كه نسخهدر پيروي سه نثر ظهوري: سه نثر جالال
  .شود  در گنجينة شيراني پاكستان نگهداري مي٣١٠٥/٢٢١٣/٢ ةشمار به

شود و لوح   مينو نگهداريه لكالعلماةي در كتابخانة ندويي از منشآت جالالي طباطباا نسخه
  .جانب است اي از آن در دست اين فشرده

 بعضي ، هند شدندةقار وقتي كه ايرانيان وارد شبه :ييعناصر فرهنگ هندي در نثر جالالي طباطبا
زيرا اين نوع چيزها در . ع هم داشتتنواز آداب و سنن هندوها براي آنها عجيب، جالب توجه بود و 

                                                   
چاپ تهران، زير سرپرستي آقاي ( ج -ا: جلد چهارم، بخش يكم) هند، پاكستان، بنگالدش( هقار ادب فارسي در شبه  .1

  .ستون دوم/٨٧٢ حسن انوشه، ص
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ميان آنها يكي استفاده كردن از خمير چوب . سرتاسر آسياي ميانه وجود نداشت و اكنون هم ندارد
 ولي ساييدن آن چوب ،برد چوب صندل سردرد را از بين مي) خمير(گويند ساييدة . صندل است

 برهمنان قبل از شروع كردن نيايش نظر از اين جملة معترضه، صرف. سخت خالي از سردرد نيست
اصطالح امروزه بدون   به خاطر و يااطمينانكمال  مالند تا با شاني خود خمير چوب صندل را مييروي پ

بارة ي اين مطلب را دريجالالي طباطبا. تنش ذهني و فكري مشغول عبادت و نيايش داتار توانا بگردند
  :نويسد وان بود چنين مييكي از امراي عصر شاهجهان كه پيرو مسلك هند

 بهرجي زميندار بكالنه با پسر و برداران از زمين بوسي آستانة درگاه سپهر اشتباه سر اعتبار”
صندل اعتبار   به اين طارم آبنوسي سود و از غبار آن سرزمين آسمان نشان جبهة افتخاراوج به

  ١…“اندود
امراي هندو مسلك  صندل براي يكي ازكاربردن واژة   بهدر اينجا اين نكتة قابل توجه است كه

هاي فارسي زبانان  ضمناً يادآوري است اين نوع مطالب در نوشته. كند  ميصنعت تناسب لفظي ايجاد
 :نويسد كه ظهوري ترشيزي نيز مي شود، چنان ديگركه وارد كشور هند شدند نيز ديده مي

  .٢“ني برهمنان نبردايمان نه سري است كه صداعش صندل چاره از پيشا  كفر را با”…
  : همين مطلب را چنين بيان نموده جاو نيز در ديگر

جبهة بخت را از خاك آستان آسمان نشان ) كال بهيت(بهين سين زميندار آن سرزمين ”… 
  .٣“ دو زنجير فيل بر سبيل پيشكش گذرانيد،صندل سعادت كشيده

الدين طباطبائي روي  ليف جاللنامه تأ كار ويراستاري شاهجهان  اساس:هاي خطّي چگونگي نسخه
  :آنها عبارتند از.  نسخة خطّي گذاشته شده استچهار

اي روي اول و  مهري بيضه. شود  نگهداري ميD.P.684نسخة خطّي ديوان هند كه تحت شمارة 
. » نسخة خطّي دهلي,دولت هند«: خورد كه روي آن چنين نوشته شده است چشم مي آخرين برگ به
 ةتمام شد كتاب مستطاب پادشاهنام: اين عبارت بسنده كرده وي فقط به. گرديدهاسم خطّاط قيد ن

  .يالدين طباطبائ جالل ، تصنيف استادالعصر موالنايشاهجهان
 صاحبقران يتمام شد وقايع سه نيم ساله از تواريخ پادشاهنامه مبارك اعلحضرت فردوس مكان ثان

 يالدين طباطبائ جالل ادالعصر الدوران محمد، ملقّب بهشاهجهان پادشاه اناراهللا برهانه من تصنيف است
                                                   

 . بريتانيا,٢برگ   .1

  .٨ص , م ١٨٦٥ , الهور,تكريم ظهوري: الدين محمد ظهوري ترشيزي، نور  .2
 .يتانيا بر, ب٥برگ   .3
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را » نهادن بنا«آيد که خطّاط اردو زبان بوده و در يک جا   از مطالعة نسخة مزبور چنان برمي.يا هارزو
ظاهراً نسخة مزبور در قرن .  ب١٤٠برگ , رجوع شود نسخة ديوان هند, خوانده» ساون بهادون«

قلمي )  م١٧٥٩-١٨٠٦/ ه١١٧٣-١٢٢١(مانرواي دهلي شاه عالم ثاني دوازدهم هجري در دورة فر
  .عبارت زير اختتام يابد به و گرديد

شاهجهان تصِنيف عالي روي سخنوران زمان ] ثاني[تمت تمام تشد تاريخ پادشاه صاحبقران 
  .ميرزا جالالي طباطبا نوراهللا مرقد و مضجعه بنورالمغفرت تم تم تم تم تم

 بهر شعبان سال يکهزار و دو صد و يک هجري عظمة بيست و يکم شهر بتاريخ روز جمعه
مطابق سنة تسعه عشرون جلوس ميمنت مأنوس حضرت خالفت پناه جمشيد جاه فريدون 
منزلت کيخسرو مرتبت خسرو ملک رفعت پادشاه کيوان حشمت مظهر اعطاف الهي مورد 

کت و اجالل رونق تخت الطاف نامتناهي در شهوار صدف ابهت و جالل گوهر يکتاي شو
هر عظمت و پشهرياري زينت اکليل داراي زينت طراز قبه خبر فرمانفرمايي در حشمة کوکب س
پروري مرواريد  نامداري بر اعظم اوج کامگاري مصدر موارد دادگستري مظهر آثار رعيت

 رس دقيقه پرور خردور ـ  گوناگون عنايت پادشاه بندهءمنشا) ب ١٠٢ برگ(اصناف رعايت 
شاه [ور شهنشاه عالي گهر  گداز شهريار بخت نواز ظالم حقايق آگاه عدل افزاي ظلم کاه مسکين

  :خلداهللا ملکه و سلطانه وقت چاشت بسمت اتمام موسوم گشت] عالم ثاني
  گر خطايي رفته باشد در کتاب  قاريا بر من مکن قهـر و عتاب  

الحروف بنده حقير ندهان  كاتب: گويد ر دهلي نوشته که دربارة خطّاط چنين مير شه داي هنسخ
 رام پنِدت معروف يام الله لچهم  بنابر فرمايش بيدن صاحب و قبلهيكول خلف كيول رام كول كشمير

تاريخ هفدهم  م بهوصراف حضور نويس پيشكار نواب غفرانمآب ميرزا نجف خان مرح به
 نوس پادشاه هفت كشور فريدون جلوس ميمنت ما٣٣ مطابق )قمري(ي  هجر١٢١٦ ةالمبارك سن شعبان

خ منظر مؤسد اركان ملك و دولت شاه عالم فر شاهنشاه داراشكوه فرس قوانين عدل و سياست مشي
  : خلداهللا ملكه و سلطانهيپادشاه غاز

  كارم ناهـده گـن بنـه مـك زان  هركه خواند دعاء طمع دارم
  :نويسد در آخر خطّاط نامبرده دربارة اين اثر چنين مي

كه پنِدت لنگر سمت  الله سدا سي حويليآباد بازار سيتا رام خزانچ  شاهجهانةفمقام دارالخال به”
  .“اتمام پذيرفت

  .شود  نگهداري مي١٦٧٦ار .ال.ي بةشمار تحت برتيش ةكتابخاندر حال حاضر نسخة مزبور در 
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 (C)-(B)-(A)55.73/2181ة نو تحت شمار اي از اين اثر در كتابخانة موزة ملّي دهلي نسخه
: باشند عبارتند از ي مييجالالي طباطبا آثار ديگري كه در همين كتابخانه مربوط به. شود نگهداري مي

  .(A-B)55.73/2223 ة شمار,»توقيعات كسري« و 55.73/2111 ة شمار,»مطول توقيعات«
 وقايع تمام شد: شود که داراي اين عبارت است نسخة سوم که در موزة ملّي دهلي نگهداري مي

الدين  مكاني ثاني صاحبقران ابوالمظفر شهاب حضرت فردوس سه نيم ساله از تواريخ پادشاهنامة اعلي
الدين طباطبائي  محمد شاهجهان پادشاه اناراهللا برهانه من تصنيف استادالعصر الدوران محمد جالل

  .دزيور ختّام پوشي). قمري( هجري ١٢٢٩المبارك سنة  بيست و نهم شهر رمضان
تونک که در , مؤسسة تحقيقاتي عربي و فارسي موالنا آزاد نسخة خطّي کتابخانة ,نسخة چهارم

 برگ است که در ١٠٢مشتمل بر ,  ياده شده است(Tonk) »تونک«اسم  داخل متن اين کتاب همه جا به
کتاب اين روي .  ميالدي قيد گرديد١٩٥٨ ژانويه سال ١٧تاريخ   به٧١٨نو تحت شمارة  موزة ملّي دهلي

پانزده ماهه من کالم مرسله جالالي طباطبايي يکصد و ) وقايع(نامه  شاهجهان: نسخه چنين آمده است
روي مهر مستطيل .  کتب تواريخ زبان فارسي کتبخانه سرکار تونک٦٤ شمارة .يک ورق دوازده جز

خواناست عبارت است آنچه از ). ١*٢= ميتر در عرض   سانتي١ميتر در طول و   سانتي٢اندازه  به(شکل 
  .اميرالدوله اميرالملک محمد وزير خان بهادر نصرت جنگ: از

  : چنين آمده است١٠٢در پايان نسخه روي برگ 
سخنوران زمان ) کذا(روي , تمت تمام شد تاريخ بادشاه صاحبقران شاهجهان تصنيف عالي
 تم بتاريخ روز جمعه بيست و ميرزا جالالي طباطبا نوراهللا مرقده و مضجعه بنورالمغفرت تم تم

عظيمه شهر شعبان سال يکهزار و دو صد و يک هجري مطابق سنة عشرون ) کذا(يکم شهر با 
, کيخسرو مرتبت, فريدون منزلت, جمشيد جاه, جلوس ميمنت مأنوس حضرت خالفت پناه

ر در شهوا, مورد الطاف نامتناهي, پادشاه کيوان حشمت مظهر اعطاف الهي, خسرو ملک رفعت
, رونق تخت شهرياري زينت اکليل دارايي, گوهر يکتاي شوکت و اجالل, صدف ابهت و جالل

اعظم اوج ) ج(بر, درخشنده کوکب سپهر عظمت و نامداري, زيب طراز قبة چتر فرمانفرمايي
)  ب١٠٢(مبدأي اصناف رعايت , پروري مظهر آثار رعيت, مصدر مودأ داد گستري, کامگاري

, عدل افزاي ظلم کاه, رس حقايق آگاه پرور خردور دقيقه  پادشاه بندهمنشأي گوناگون عنايت
خلداهللا ) شاه عالم ثاني ملقّب به(ور شهنشاه عالي گهر  مسکين نواز ظالم گداز شهريار بخت

  .ملکه و سلطانه وقت چاشت بسمت اتمام موسوم گشت
  گر خطايي رفته باشد در کتاب  قاريا بر من مکـن قهر و عتاب  
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آيد که  اند و آنچه مانده است که از آن خيال برمي اط خوانا نيست چون آن را پاک کردهاسم خطّ
  .اسمش بختيار يا بختاور بود

بيان نمود كه ميان ايرانيان از قديم اين رسم بود وقتي كه بايد در آخر اين مطلب را نيز در اينجا 
 چنان. دادند  مياو  بهيد، بلكه لقب خاصّبردن كارنمي  به»يمتوفّ« ةكرد، براي وي واژ پادشاهي فوت مي

فرمانرواي امپراتور ) ق ٩٣٠ :م( پس از رحلت سلطان سليم) ق ٩٠٧-٩٣٠( عيل صفويٰمكه شاه اس
 براي را همچنين پادشاهان تيموري بابري هند نيز القابي ، يادكرده١مكان فردوسعنوان   به راعثماني

  :و آنهايي كه در اين كتاب آمده عبارتند ازدادند   ميي مورد استفاده قرارنياكان متوفّ
 ، اكبرالدين  جاللآشياني عرش همايون، الدين نصيرآشياني  جنّت بابر،الدينظهير: مكاني فردوس

  . جهانگيرالدين نور:مكاني جنّت
 دوست عزيز صميمي ازو دريغش   بي ياري و همكاريخاطر  به ثاقب بابريان آقايدر پايان از

خاطر   بهنو كريم نجفي برزگر رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهلي آقاي دكتر جناب يقديم
 و از، مدير محترم خانة فرهنگ ايران، ضياييسيد عبدالحميد   جناب آقاي دكترزحمات فراوانش و از

رايزني  مدير مرکز تحقيقات فارسي رضا قزوه علي دکترشاعر معروف و برجستة عصر معاصر آقاي 
و از ، که ويراستاري و چاپ اين کتاب مرهون زحمات ايشان استجمهوري اسالمي ايران فرهنگي 

 جناب آقاي عارف كاظمي  و ازتاريخ دانشگاه دهلي،دکتري آقاي حسن صادقي دانشجوي رشتة 
ن قريشي حٰمآقاي عبدالراز نام انگلو عربك و   بههمكار محترم و آموزگار زبان فارسي در دبيرستان

حمن دانشيار رشتة زبان و الر آقاي دكتر جميل و شاگرد عزيزان محترم مرکز تحقيقات فارسي کارمند از
كه هميشه با دلگرمي و احترام خاصي کنم  مينيز صميمانه تشکّرات فارسي در كالج ذاكر حسين ادبي 

  .اند مشوق و دستگير من در اين راه بوده

د يونس جعفريسيد محم  
  ١٣٨٨ بهار

  

                                                   
 .٣٣٠ص , عيل صفوي مجموعة اسناد و مكاتيب تاريخيشاه اسٰم: نوايي، عبدالحسين  .1
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  المستعان هو
  ربحيم  ر يسحٰمن الرو ت  بسم اهللا الرم بالخيرم  

  از دور اول ادوار سنين همايون سعادت مقرون آغاز سال پنجم
  سبحاني صاحبقران ثاني ظلّ حضرت

 يكشورستان حضرت مقرون ابد جلوس از پنجم سال آغازسر ٢ييعن انجام سعادت ايام اين در١
 بهر عظمت شهر هشتم و بيست ٣شنبهدو روز از يگهر تهش نتشگ يسپر از پس يثان صاحبقران

 هوا حوت دلگير ارمط آبگونآشيانة  از چهارم چرخ قلّه يعنقا يهجر يك و چهل و هزار سال شعبان
 ةساي قاف تا قاف فال همايون بال ظالل  بهنموده پرواز حمل محلّ دولت دلگشاي فضاي انداز  بهگرفته
 شرفات غرفة شرفخانه نشيمن ساخت و از روي مهر پرتو نظر عنايت كاركرد فروغ در گشته گستر

  وآمود سرور و بهجت انواع به سرنو از راي گيت سرتاسر كرده كاينات ذرات كار در انور٤ انوار شاهپر
 راروزگ يابنا دل يرو  بهراحت٥ و روح بوابا نموده انبساط و فرح سرشار را زميني رو تحسا

 حضرت يعنا سعادت اوج يهما و خالفت نشيمن شاهباز قرين سعادت ساعت اين مقارنو  گشود
 بال انداز  بهگسترده رفعت تخت يرو و تعظم سرير سربر دولت سايه٦  ثانيصاحبقران يسبحانظلّ 
 بخشش فرط از شده عام و خاص يدلها صيد صدد در باز بلندپرواز آهنگ عرش همتي افشان

 لهچ بارگاهكه  افروز طرب روز آن در  وآورد دست  بهقلوب باصحا خواطر تازه بخشايش و اندازه يب
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 محفل آن در طرب رسم و بود گشته بدلفري و ابهوشر زيب و زينت هزارگونه  بهخاص و عام ستون
 مرادات برآمد مقام در دانند يم يكامبخش ١رد منحصري را كامران كه عالم اهل نياز ةقبل شده عام خاص،
 يايما  بههنمود فيروزمند خاطر مراد بررا  نياز ارباب از يجهان ودج سرانگشت ةاشار  بهدرآمده عالميان
 ،ساختند آماده سرمدي استغنا هماد و ابد يآبرو يةسرما  را٢ساز و گبر يبي عالم عطاء يابرو ةگوش

 و پيوست ظهور  بهمناصب ارباب مراتب ةاضاف٤ روزه همه بل ساله همه معهود رسمبنابر  نانچهچ٣
  .رسيد وقوع  بهاستحقاق و استعداد اهل از وظائف اصحاب رواتب و يمقرر مبالغ افزايش احداث
 خان يفدائ: كه آن االجمال يعل اندوز سعادت روز اينة شامل عواطف و كامله عنايات ملهج از

  وشد مرخّص بدانصوب گشته مختص حكومت و اسب و خلعت مرحمت و جونپور يجاگيردار به
 آن  بهتوجه رخصت پذيرفته امتياز رپو ايرج حكومتو  اسب و خلعت عنايت  بهترخان عنايت ميرزا
 تارك مرصّع طره عاطفت  بهآمدهقبول  و اقبال نظر مشمول٥ خان فتح پسر سولعبدالر. يافت سمت

 يرو از مذكور خدمت كه ندهسر سركار ديوان يكاش يجماال حكيم. رسيد يسرافراز طراز  بهاعتبارش
ت بنابر بود رسانيده تقديم  بهتمام نتدينصاب يخان ديانت خطاب از امانت يمقتضا و ديانت٦ خاصي 

  .گشت كامياب نقد روپيه هزار پانزده انعام  بهنظام يب خويش عمر سيد  ويافت صابتان كمالش

  فال همايون سال اين مبارك وقايع
زميندار يهرجب طارم اوج  بهسراعتبار اشتباهسپهر درگاه ةآستان يبوس زمين از ٧برادرانشو  پسر  باكالنهب 

 بر مشتمل٨ يپيشكش و اندود اعتبار دلصن  بهافتخار ةجبه نشان آسمان سرزمين غبار از و سود يآبنوس
 كشيده تنومند شكوه كوه فيل زنجير سه و رفتار صبا ؛صرصرتك اسب رأس هنُ و گرانبها آالت مرصّع
 رانشدپ كه است قندهار قوشنج زميندار ٩ينتر خان شير آوردن پناه سوانح از و افتاد اقبال نظر رمنظو

 سلك در يافتن انتظام و پناه يگيت درگاه بدين بودند، طراز ابد دولتاين  هواخواهان داخل ديرباز از
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 اواخر در چون: كه آن عظٰمي سعادت بدين استسعاد سبب وكرسي مكان  تمكانسپهر آستان بندگان
 برددستي مقتضا كه نهار و ليل يگردشها و روزگار تقلّبات حكم  بهيمكان جنّت حضرت دولت عهد
 و قندهار ةقلع بست و گشاد بر ايران دارالملك يدارا عباس شاه است پروردگار حضرت يقضا و قدر
 آن افغانان سرتاسر رياست و قوشنج ةقلع يهباننگا. يافت دست است ديار آن مضافات ومتكح

 يكابل خان بيگ شاه قندهار١ حاكم از خان حسن پدرش صغرسن در كه مذكور خان شير  بهرا سرحد
 زماني اندك در وا و نمود تفويض يافته نما و نشو آنجا بود رفته عراق  بهرنجيده دوران نخا  بهمخاطب

 اهرمن ،ديوسار افغانان٣ سايرالوسات يافته بسيار استقالل و تمكن مكان آن در٢ اقبال و بخت تمكين از
 شاه روزگار چون. ساخت  خودمسخّر راسخ عزيمت عزائم و نافذ تدبير ونسف افسون  بهرا سير
 ايران يداراي سرتخت بر يپا بخت يدستيار  بهيصف شاهو  رسيد پايان  بهسلطنتش مدت و سرآمد به

 و وسايطي پايمرد و رسايل و سلر ارسال و تحف و هدايا فرستادن ويزادست  بهينتر خان شير نهاد
 اين و گشت مغرور نسبت آن استظهار  بهچون. ساخت يقو او خانه در را خويش نسبت غائبانه وسايل

 عنان هيكبار  بهشده باز سر است ييخودرو و يسرحدپرور الزمه كه ييرأ خود و يسر زياده بر يمعن
 از كيز خان يعل گنج پسر خان نمردا علي  باآن بنابر  وداد دست از يخوددار و يشناس خويشتن

 ةوظيف كه يفروتن و تملّق بود مقرر او دستور بر  بهقندهار ايالت پدر از بعد كه صفويه لتود يها عمده
 ذامعٰهو  كرد يسرنم خوب كرده آغاز يسركش رفته هرفتو ٤ نياورد جا  بهنيكو است سردار  بايكومك

 از٥ او جور چون و داد يم داد بي و ستم داد نهاده بنياد يروش يب و يبدسلوك مترددين و تجار ساير با
 باب ين ادر مکرر ساخته پيچ دست را يمعن اين خان نمردا يعل نمود تجاوز يتعد و تغلّب حد

اي  گونه يدستور او استيصال درباره يچند از بعد که نآ تا داشت ارسال نهاخ در  بهآميز شكايت عرايض
 شير اثنا همان در اتّفاق شير خان  بهو٦ داشت يم فرصت انتهاز و وقت انتظار نموده تحصيل لباس در

 تركتاز انداز  بهآورده فراهم سرحد بدنژادان و نهاد دد افغانان ييعن شر و رشو اهل از يرشح خان
 اين اطّالع از بعد٧ خان نمردا يعل  ونمود پيشنهاد سرزمين بدان همت توجه كيخابه و يسيو ينواح
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 و تابينان ساير و خود نوكران هزار چهار  باشمرده موافق بخت و مساعد روزگار انهمراهي از را يمعن
 حصار اطراف بامداد سپيده طلوع هنگام  بهو شد يراه قندهار از يلغار سبيل بر سرزمين آن زمينداران

 بر هم ندنبود بيش يمردم ةماي ندكا قلعه در كهاين بنابر و فروگرفت سپاه يسياه  بهرا قوشنج
ساير  نموده توقّف قوشنج در خود  درآمددست  بهاو اهل  باقلعه چون و گرائيد بگشايش يسرسوار
  وداشت ارسال قندهار  بهعيال و اهل  باباب همه از را او اموال و اسباب وسال  ديرينه يها اندوخته

 بر آسا نامه يافت يآگاه يكماه معامله حقيقت بر هواخواهان يبعض نوشته مضمون از نخا شير چون
اين وقت نيز  در و بازگشت خويش يجا  بهكرده باز طومار شتاب  بهيگرم همان در پيچيده دخو
 بر ه درآمدانتقام فرصت انتهاز مقام  بهنموده تيز طمع دندان گروه آن ةپياد و سوار از انبوه يجمع

 روز هر نگرفته رامآ و قرار مقام يك در و گشت يم سرگردان قوشنج ينواح در آورده جمع سرخويش
ن خان مردا  جاسوسان عليکه نساخت تا آ  ميبرد و هر شب جايي را ملجاي خود يم سر ي بهموضع در

 آگاه جايگاه آن از را خان تحقيق از بعد برده او سر پي آن ادبار اثر داشتند پي به ته سر بهكه پيوس
 خود فوج نيز او و ندرسيد١ مقر بدان بامدادان كرده تاخت سرانجام تيره آن برسر هنگام شب و ساختند

  .هآمدجنگ صف در محابا به يب نموده توزك را
 قزلباش را شكست درست رو داده، نزديك بود هراول تنخس افغانان حمله نخستين از بالجمله و

قضا را . عرصة ستيز تاخت ن خان مردانه اسب انداخته جلو ريز بهمردا علي٢كه پشت نمايد در اين حال 
ت  از آن جراحو قطعاً رسيد وم تفنگي بر پاشنة اهاي تقدير است در اين اثنا زخ دازينا از آنجا كه قدر

 شكست برداشته پيش از را کيش جهالت افغانان جالدت و تجلّد اين٣د مجر به. پروا نكرده پيشتر تاخت
 و چندي نساختي مثن را توقّف عنان تاخته يك جلو يدوك موضع تا٤ خان شير چنانچه داد، فاحش

 و نبردهيي جا  بهره رو هيچ از و نيفتاد سودمند انديشيد ها انديشه و كوشيد که نچنداآنجا اقامت نموده 
  .ي نگشادكار در هيچ از

 مجمع و مرجع و جهانيان  و مقررفم كه پناه جهان درگاه اين التجاي در كارش چاره چون و
 اوزبك بر آن استيال داشتند قلعه مقر كه در آنوال مردم يلنگتوش چار بهحصار داشت ناان است عالميان

مردم گرفت و از روي اظهار عبوديت و بندگي و فروتني و   بارفته در ظاهر آن حصار قرار
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ات احوال خويش خصوص آوارگي و افكندگي عرضه داشتي متضمن عجز و نياز نوشته خصوصي سر
 ةدا اظهار ارمشتمل برت اي ديگر از روي كمال مسكيني نامه ارگي را در طي آن عرضه داشت وچ بي

داشت   نوشته توقع ارسال آن عرضهملتاندار   صوبهبيگ خان احمد بهنشان سپهرخاك آستان  التجا به
جاه كه  درگاه آسمان مدار و استدعاي نامة استمالت نمود و چون آن عرضه داشت او بهسپهردربار  به
آنجا كه راه دادن ملتجيان از شيم كريمة بندگان اين  اي التجا و مالذ و ملجاي خاليق است رسيد، ازج

توقيع صدور  نشان به٣ين باب فرمان عاطفت  ادر٢ او پاية قبول يافته١آستان ماليك آشيان است التماس 
  چون تارك بختشسوي اين قبلة اميدواران آورده، رسيد و از مستظهر و مستمال روي اميدواري به

عنايت پادشاهي مفتخر  مراتب از رفعت و درجات آسمان درگذشت به س عتبة سدره مرتبه بهبو زمين به
 پيشكش كرده ٤س اسب تبچاقأو مباهي گشت، از عواطف خديو زمانه اعتبار جاودانه اندوخت و نه ر

 انعام سي هزار روپبه مرحمت خلعت فاخره و پرتو قبول بر آن تافت و هم در اين مجلس همايون به
  . جاگير يافتقدر محال صوبة پنجاب نقد و منصب دو هزاري ذات و هزار سوار نوازش پذيرفته از آن

 آفرين، جهان مرحمت آفتاب سايهي يعن زمين يرو آفتاب بود اشرف شرف روز كه ماه نوزدهم
 بنابر و ساخت حمل محل شرف روكش ٧كمبار تحويل پرتو ازرا  مصير خالفت ٦سرير ٥نشيمن قرين
 آن احسان و عدل يمقتضا  بهيافته ظهور كمال بخشايشو  بخشش و دهش و داد مراسم معهود رسم
 استغنا فرط از فقير و يغن و كبير و غيرص چنانچه. پرداخت يعالم احوال پرداخت هب رسان فيض دادگر
 منّت از٨ يفارغبالآباد  عيش و يخوشحال دةفيتكعا در دل كام  بهو دتنسش خاطر از جاوداني تمنّا نقش
  .گشتند نياز يب آز و تمنّا

  ٩واال ةصوب آن در كه خان اسالم الدولهةعمد پيشكش اندوز شرافت روز اين در و
 رأس هشتاد و اقمشه  و١٠آالت مرصّع و ثمينه جواهر اقسام مشتمل بر بود جراتگُ واليتدار  صوبه
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 ةفرستاد بيگ امير روز اين در هم و گذشت انور مهر نظر از ديار آن نوادر و ايسفن ساير و اسب١
 رگ، برق ،تك٣صرصر اسبسر  پنجاه و رسيد واال درگاه  بهايران روايفرمان يايلچ بيگ يعل محمد٢

 ايران از او يالكو درينوال كه عهتام نوادر و اقمشه نفائس از بالد آن تحف يگرد و نژاد عرب ،زاد عراق
 .گذرانيد انور نظر از رسانيده ،بود داشته ارسال پيشكش سبيل بر نسجب را يهمگ او و بودند فرستاده

 پرتو يافته وصول استحسان موقع  بهمجموع داشت وقوع سمت او  بهنسبت كه عنايت ايتنه بنابر
 زرين يراق  ومصور سپر هفت  باخاصخلعت  مرحمت سركمال از و تافت آن بر قبول خورشيد
 و فرستادند مشاراليه براي مذكور ةفرستاد همراه خان اسالم الدوله نمؤتم والترسم جمله از ميناكار

  .فرمودند عنايت او ٤همراهان مدد و انعام هغصي  بهروپيه هزار چهار مبلغ
 گرچها ندارد ياستبعاد و يغرابت قطعاً حضرت اين از آن امثال٥ دورو از امور بدايع انتما كه ص

 تواند يم معدود عادات خوارق از گروه اين عقول ضعف  بهنظر و نماست غريب نگر ظاهر مردم درنظر
 نظر  بهحضرت بندگان درآيند بها معرض  بهكه اين از قبل مذكور اسبان عرض وقت در :که نآ شد

 تشخيص در خصوص دارند باب همه در كه بصارت و خبرت كمال راه از نموده مالحظه ياجمال
 و فراست كمال دليل كه اصيل نوع اين فرادا ارزش مبلغ تحقيقو  اسب جوهر شرافت و گوهر اصالت
اين  جميع قيمت” كه فرمودند است وجود اعيان حقايقي كماه كميت و کيفيت بر يآگاه نهايت فروغ
 جميع داده هريک يبها قرار مقومان چون و “درنگذرد روپيه پنجهزار و شصت از كه همانا اسبان
 اين از امور اين امثال در٧ و نشد ظاهر يكم و بيش ندبود فرموده نچهاز آ٦ قطعاً نمودند مجموع قيمت
 يادبا تأييد يدة يافت تربيت و عنايت ةپرورد دست كه واال ةطبق اين عموم چه ,شگفت چه مذكور يمعن
 يپا ميزان و مكيال تحقيق از تقديرشان و تخمين و كند يم مقياس كار همانا ايشان قياس نداباال عالم
 حقائق نظر كه يمردم و يمرد نقد عيار صاحب و يآدم گوهر وهرشناسج اين٨ خصوص و ندارد كم
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 حضرت٢ ةبرگزيد آن كه نباشد چنين چگونهو  است ١مكحل ازل فيض الجواهر كحل  بهسرور آن نگر
 ةجبه ةزايچ از نموده ينهان يرازها ساير الينحل ما حل يآسمان الهام و ييزدان تعليم ينيرو  بهيربان
 باز يدان همه و يبين همه يمقتضا  بهو نمايند يم استخراج و استنباط واقع قرار از و الاحو مستقبل يانسان
 خواندهروز نخست  ٣سرنوشت رقوم سرتاسر يپيشان خطوط جداول ةناصي و جبين تقويم صفايح از

  .دانند يم همگنان خاطر پيشنهاد يهمگ
 اين تا نوروز روز از كه نامدار يامرا و تبار گوهر عاليواال يها شاهزادهي پيشكشها جمله از مجمالً

  .يافت قبول موقع باب همه از روپيه لك پنج يمواز اثرگذشت اكسير نظر  بهروز فرخنده

 ممالك از يآسمان نصرت و يفيروز و فتح قرين يثان صاحبقران حضرت سعادت موكب عاودتم
  بنياد فيض اكبرآباد ةدارالخالف سمت به يبجنو
 يكشورستان معامالت پيشرفت و برنتابد يآسان تنآسودگي و  يجهانبان مهام سرانجام كه آنجا از
 يا يكشور٥ تسخير آهنگ  بهچون است كه آن اقتدار كامل جهاندار آيين ،نيايد راست ٤تأني و تهاون با

 مدعا يافته سزا  بهپرداخت  مهمآن ياله ٦تأييد يها كارپردازي ينيرو  بهرمايدف نهضت يدشمن تأديب
 آهنگ درنگ به بي نفرموده مقام آن در٨ اقامت بر تجويز يا لمحه مني المحاله٧ .برآيد االستدعا شير خان

 روز ود كه جهانتاب آفتاب ينيع انتساب يشرق شاه چنانچه. پيمايد اجتهاد و جد مراحل ديگر ياقليم
 و بنمايد باختر اقطار از يقطر تسخير آهنگ برآمده خاور تختگاه از دم صبحهر  نتابد سرمنزل يكدر 
 معاودت خويش سعادت مقر  بههنگام شب دهدرآور نگين و تيغ زير  بهرا سرزمين آن شام هنگام تا
 توجه يرو بامداد از پيش يشپ ساخته اطرخ پيشنهاد ديگر يناحيت انداز بار دستور ينرب  و٩مايدن

  .آرد بدانصوب
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 عنايت ةكرد عزيز و عزّت جناب ١ةبرگزيد اين فال فرخنده احوال است منوال اين بر قبمنط و
 اهتمام و نافذ جد و راسخ عزم و صائب يرأ و صالح نيت و يعال واالنهمت همت از كه آنحضرت

 يكشورستان و يعدوبند مصالح و ٢يجهانبان و يجهانگير اسباب الدوام يعل اجتهاد و يسع و تمام
خباياي  مكنون٤ يمعن اين همواره چنانچه ،٣ندمسكون ربع اقاليم تسخير يپ در پيوسته آورده فراهم
 روزافزون دولت ياولياو جهد  جد و همايون بخت تأييد و مدد  بهروز  بهروز كه است ريخط خاطر
 نهضت چون. ديدرآ انقياد و اطاعت ٥كمند به بلندسر ينكشي گرد يا گرايد بگشايش ينواح از يناحيت
 آن در يمد انور خاطر نهاد پيش برآمد از پس ،افتد اتّفاق يسمت  بهمهام از ي مهمسرانجام تجه  بهواال
 ديگر سمت آهنگ  بهواالدرنگ آراء  بي و پردازدند ديگر  مهمپرداخت  بهنداده آرام و توقّف رراق مقام

 .ندبرافراز

الخالفت مستقر سوي  بهدكن كشور از است اقبال موكب انصراف عنان انعطاف حال شاهدو 
 احيان اين در چون :كه آن قضاء و قدر يمقتضا يسوا يمعن اين يصور سبب و٦ جالل و سريرجاه

 راه هيچ از رامالم حسب جاويد اقبال يدستيارو  تأييد  بهپايان ٨ابد دولت اين خواهانهوا كامهمه ٧
 ٩آهنگ درنگ بي خالفت اورنگ قرارگاه سمت  بهبود نمانده منتظره حالت سرزمين آن در رو هيچ به

 ريخط خاطر داد قرار اسباب تهيه و وقت بايست در بسيج و ات مهمديگر سركردن عزيمت ند وفرمود
 امداد  بهبدسگال يپيرا استيصال ييعن واال نهضت اين از ياصل غرض ينوال ادر چه نمودند پيشنهاد

 علّت كه او همراهان و نهاد دد سرشت بد آندفع  از و بود آمده فعل  بهقوه از باال عالم كارپردازان١٠
 قرين ابد دولت ياوليا ديرين مقصد ،گرديد نژاد اهرمن افغانان عناد و يبغ بن خار قلع و فساد ماده قطع
 پناه و راه خويش حمايتو  واليت در را ايشان كه نيز نظام يب کالمل نظام ذامعٰه شده مقرون انجاح به

 خذالن زد زبان يانديش ناعاقبت و يکيش سفاهت نحوست از بود شده انديشان تباه آن مدد صدد در داده
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 شده خويشة لسلس سال ديرينه دولت و ملك بنياد استيصال باعث و گرديد جاويد خسران و سرمد
 تحريك جز افغانان امداد از كه دوست شورش ،سرشتآشوب  آن چه ،كرد كار اين سر در سر عاقبت

سال ديرينه يآرزو جسته پناه حمايت بهانه لباس در كه خواست يم چون نداشت يمقصد فساد ةماد 
 كار بهنا كردار يازس خود يرأ تباهبدسگاالن  كه آنجا از را قضا .برآرد داشت سينه يزوايا مكنون كه
  :همصرع ،منظومه ةقضيي حقيقت مقتضا  بهدهند مي خود١

  دست خويش شرانديش هم در سرشر شود به
 چنانچه ،شد او ممات٢ باعث شمرد يم حيات ةسرماي كه را آن و ساختمادة هالك خويش آماده 

 ةفروبست كار گشايش چون داشت محبوس و مقيد باز دير از كه را خود عليا مدار عنبر پسر خان فتح
 او چون و ساخت مطلق وكيل سابق دستور  بهبرآورده زندان بند از را او ديد او عنان اطالق در را خود
 دبستان همانا كه زشت كردار مكافات زندان در را نظام يب نخست نكرده فوت را فرصت يافت دست

 خواص و سرداران جميع آنگاه. نشاند خود روز  بهساخته بند يپا است روز يرهت ناخردمندان پندآموز
ي رضا بر بناء آخرامر و برداشت تن از سر بود ايشان اعتماد  بهاو اعتضاد كه را تبخ برگشته آن مقربان
 عدم ةبادي راهي به وجود سرمنزل اقامت از را او يپناه خالفت حضرت بندگان يهواخواه و خود

 نهاده يبندگ قالده و عبوديت طوق  بهاطاعت گردن و شد يخواه دولتاظهار  صدد در خود ساخته
 سلسله آن در ديرباز از كه توان كوه فيل زنجير چندين و كان و بحر٣ س جواهرنفاي  بارا خود پسر

 خان عادل چنينهمو  پذيرفت ارشزگآن  تفصيل چنانچه ،فرستاده واال درگاه  بهبود آمده فراهم
 افتاده نحوست و وبال حضيض  بهرفعت و عزّت اوج از اختربختش كه نظام يب  باموافقت شامت به

 دست از خانواده آن ايالت مدت در و است مذكور بالد دارالملك كه بيجاپور٤ خصوص آبادش واليت
 ينوال ادر بود نرسيده سرزمين آن در نهبيگا قدم هرگز بوده امان و امن كنف در٥ زمان حوادث برد

  .شد اقبال مواكب نعال پايمال
 و پذيرفت اتمام تمامتر هرچه يخوب و خيريت  بهيجنوب واليت اتمهم٦ساير  چون بالجملهو 
 اين  باو يافت يكلّ فراغ جهت همه  بهسمت اين امور جزئيات رهگذر از كشور هفت خديو انور خاطر
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 بر زياده بود افتاده اتّفاق رپو برهان در يممتازالزمان آيات مغفرت نواب يناگهان قعهوا :که نآ بنابر ينامع
 پيشخانه يفرورد ماه يكم و بيست تاريخ  بهالجرم ،نيامد عاطر خاطر يمرض خطّه آن در توقّف آن
 بيستمذكور مطابق  ماه هشتم و بيست پنجشنبه روز از يگهر هد و شده يعظٰم دارالخالفه سمت ةروان
 مهر ةطليع و اكبر سعد سعادت  بهظفرآيت رايت ةماهچ گشته يسپر رمضان بهر بركت شهر چهارم و

  .گرديد يگرا ارتفاع خالفت محط مركز سمت نموده به ميمنت طلوع رپو برهان دارالسرور افق از انور
 تمكين و يآسمان تأييد قرين صاحبقرانثاني  امكان عالم ةعرص سوار شاه اندوز بركت روز ناي در

 ةپادشاهزاد  وفرمودند توجه١ مقصد سوي  بهگشتهپذير  نتمكّ نظير گردون فيل فراز بر يصاحبقران
 از و گرفتند قرار فيل تخت عقب در فيروزبخت بلنداقبال داراشكوه لطانس كامگار سعادتمند نامدار
زر  كان و سيم معدن را توان كوه آن همانا ريخته سرهم بر فيل حوضه در كه درهم و هاي دينار هتود

  .دنمودن يم روزگار خداوند راه نثار يسار و يمين ازبر سبيل معهود  بود ساخته
 شده دولت خيام مضرب كه شهر يكروه دو تا رپو برهانة دولتخان از دستور اين ، بهسخن يكوتاه

خاك   بامقدار٢آن پاية قدر  فيل چندان قيل ماال زر افشاندند كه خرمنهاي درهم و دينار به يباال ازبود 
 كه آمد پايمال يا مثابه  بهبود آمده فاضل نثارچينان يچشم سير از كه هاآن يباق و گرديد٣ برابر رهگذر
 نظر مشمول را خان فتح پسر سولعبدالر روز ناي در. ساخت نقره و طال معمل را زمين يرو صفحه

 امتياز تارك فيل و اسب و مرصّع سرپيچ و خلعت رحمتم يسرافراز  بهو ساختند عنايت و )رأفت(
 پادشاهانه عواطف انواع مشمول غائبانه را خان فتح و دادند يدستورد آبا دولت معاودت  بهبرافراخته

 مراحم آن ةضميم سولعبدالر همراه٤ فيل ماده  بايخاصگ فيلمرصّع و  شمشير و خلعت ارسال نموده
 دكن واليت ساير حراست آنوال در كه٥ خان اعظم خلف خان ملتفت روز اين در هم و ندفرمود عميمه

 گشته يمباه و مفتخر يپادشاه التفات نظر  بهبود مسلّم الشأن عظيم خان آن بر رارب و سيخاند و
 گذاشته رپو برهان در باالگهات از خان اعظم رسيدن تا را او و يافت رعايت اسب و خلعت عنايت به

 را صوبه آن ينويس واقعه و يبخشيگر خدمت و داشتند يزانار بدو آن مضافات و شهر ينگاهبان
  .فرمودند مرحمت اسب و خلعت فرموده تفويض همام حكيم ولد خان خوشحال حكيم به
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  ارديبهشت ماه وقايع
 ييعن مقرنس طارم، اين طاق پيش از فال فرخنده طلعت شوال هالل يابرو كمان شاهد ماه دوم
 خوار شاد خواران باده و داد در افطار يصال اآشكار را پرهيزگار داران روزه ساخته نمودار مقّوسسپهر

 گران رطل كشيدن و نهاني عشرت و عيش  بهابرو ةگوش ايايم  بهروزگار خديو ينه احتساب بنابر را
 عقب در عظام يامرا ديندار پرور اسالم پادشاه اعظم المر اخانشير  روز اين در  وخواند ١يدوستكام

  .آوردند بجا جاويد٢ دولت و عمر دازديا يدعا نموده ادا عيد نماز عالما يعلما
 دالن زنده باطن چون مقبالن ةقبل اين٣ مسعود موكب ورود از تبهي يكال موضع ظاهر ماه هفتم

 نشان آسمان آستان خاك از را بخت ةجبه سرزمين آن زميندار سين بهيم و گرديد رظهو و نور مهبط
 يپادشاه عنايت  بههردو .گذرانيد پيشكش سبيل بر فيل زنجير دو كشيدهبر جبين  سعادت ٤صندل
  .اندوخت اقبال سرمايه خلعت مرحمت از را خود٥ يافته قبول پيرايه

 مرتبت سدره ةعتب خاكبوس سعادت دريافت بنابر رسيده باالگهات از خان يورد هللادوم ماه 
 عنايت پذير اختصاص گذرانيده در فرقدين رفعت از مراتب عزّت فرق و گرديد فايز مطلب يمنتها به

 از يتاشكند خان يوسف و روهيله خان بهادر روز اين در هم. گشت ٦چاقبت اسب و خاصّه خلعت
 سنيه ةسد ييرسا سجده را بخت يپيشان رسيده واال درگاه  بهباالگهات عساكر ظفرآيات رايات مركز
 ظهور  بهرستمانه تالش و بهادرانه تردد دكنيان جنگ در چون و اختندس يجاودان سعادت اندوز فروغ
 تفصيل  بهسابقاً چنانچه بودند شده گرفتار افتاده معركه در زخمدار بسيار خورد و زد از پس آورده

 حقوق ارشزگ آگاه حقائق هاپادش حضرت بندگان عادت ديرينه كه آنجا از ،پذيرفت زيورنگارش
 را خان بهادر نموده مبذول ايشان حق در٨ مرحمت و عنايت كمال است ارادت سعادت ارباب خدمت٧
 و سپر و شمشير و خلعت و سوار٩ پانصد و هزار سه و ذات يهزار چهار منصب  بهاضافه و اصل از
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 اضافه و اصل از را خان يوسف و فرمودند سرافراز نقد روپيه هزار پنج و بيست و فيل و اسب
 هزار بيست و٢ فيل و اسب و نقّاره و ١شمشير و سپر و سورا هزار دو و ذات يهزار سه منصب به

 بوس زمين شرف ههتّتَ دار صوبه خان امير ولد زّاقعبدالر روز اين در نيز و بخشيدند امتياز نقد روپيه
 از نذر ٣بيلس بر مهر هزار  باواليت آن نفيسه ةامتع و ثمينه جواهر بر مشتمل گرانمند پيشكش اندوخته
 مهابت  بهاست يجنوب ممالك يدار صوبه تفويض روز اين سوانح از و درآورد انور نظر  بهپدر جانب
 آن يصوبگ صاحب و دكن يساق خان اعظم چون :كه آن واقعه اين يواقع علّت و خانان خاِن خان

 بنابر نبرده پايان  بهبايد چنانچه را شايان  مهماين و بود نكرده سر انور خاطرمرضيات  وفق بر را كشور
 هالدول يمين نامزد اهم  مهماين تفويض نخست داشته معاف خدمت اين از را او يمعن اينجرم 
 اين قبول در را مللةامختار آن چون و يافت صدور توقيع همايون فرمان باب اين در ،شده الملّت امين

 يهمراه و نپسنديده خويشتن بر متزمال حرمان عين آن بنابر بودند داده اختيار آن عدم٤ و خدمت
 ذالٰه ،نمود خواسترد خدا ةساي از بود خواسته خدا زا حرس و شام يدعا  بهعمرها كه سعادت ركاب

 يط در و يافت رقمذكور م خانان خاِن نام  بهخدمت اين ارجاع داشته معاف را واالمكان خان آن
 از بعد گشته پناه ن درگاه جهامتوجه دهلي از نفاذ قدر فرمان ورود مقارن كه شد مأمور مطاع يگيت فرمان
 الشأن عظيم فرمان عظٰمي خالفت موقّف از توقّف يب و شود رپو برهان ةروان حضور سعادت فتدريا
آهنگ  درنگ بي كومكيان جميع و خان اعظم  باهالدول يمين كه٦ يافت ارسال و رسالت زيور نشان٥ قضا
 ٧تندباالگها كومكيان داخل كه واال درگاه يها بنده ساير  بارا زمان خان و نمايدمالزمت  سعادت ازاحر
  .باشد صوبه آن ينگاهبان تکفّلم نيابت  بهخانان خاِن رسيدن تا كه دارد باز رپو برهان در

  داد يرو خرداد ماه در كه يسوانح بيان
 سعادت ةنشان  بهرا بخت يپيشان نشان آسمان آستان ييسا جبهه و يبوس زمين از خان نصيري روز ومد

 داري صوبه٨ تفويض  بهو افروخت يبختمندطلعت  خلعت عنايت دريافت از ساخته ينوران جاويدانه
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 تارك رخصت سعادت  بهخاص محفل ين ادر هم اندوخته عاطفت فيض خان معتمد رتغيي از مالوه
 اين در و بازگشت خان معتقد ١يارزكارگ  بهاكبرآباد يسو اين پرگنات يفوجدار و افراخت اختصاص

 فهم معامله و معتمد يها بنده از كه خان وزير الملكةعمدتعهد  عهده  بهپنجاب ةصوب مهام انتظام ايام
 نشان عظمت ةصوب معامالت انتظام چون كه شدآن  يمعن اين باعثو ٢ گشت مفوض است كاردان
 هالدول يمين نيابت بنابر كه يديز هللا عنايت دستآن هست از  شأن  بهتمام اهتمام و اعتبار كه مذكور
 شريفه، ةخالص اعمال در عمل خاصّه آمد يبرنم يكماينبغ بود واليت آن امور نسق و نظم يمتصد

 بود نرسيده وقوع  بهباشد دولتخواهان توقّعم موافق و پادشاهان پادشاهعاطر  خاطر يمرض چنانچه
  .ودندفرم مرجوع خان وزير  بهنموده تغيير مكان عالي خان زرا ا حدود آن داري صوبه اينربناب

 و ذات يپنجهزار٤منصب تفويض  و ليف مرحمت و خاص٣ خلعت عنايت  بهمذكور ماه فتمه
 اختصاص يافته اعتبار اسبه سه اسبه دو معهودضابطة  طبق بر سوار هزار يك آنجمله از كه سوار

  .شد مرخّص٥ بدانصوب پذيرفته
 رشك واليت صاحب پادشاه اين ظفرآيت ةماهچ اشراق از بنديله سرزمين ينواح ينوال ادر چون

 ةفروزند و سرير ةفرازند آن عنايت از كه هسنگ ٧ججهار راجه پسر ٦بكرماجيت، گشت منير ماه مشرق
 درگاه سبو زمين پرتو از را بخت ينجب نموده مالزمت سعادت ادراك ،بود شده جگراج  بهمخاطب تاج

 هفت خديوانور  نظر از نذر ةصيغ  بهروپيه هزار و ياشرف هزار مبلغ و ساخت پذير فروغ  نظيرآسمان
 اقبال اوج اعظم نير آن لوقب نظر بركت  بهوه كشيد پيشكش سبيل بر فيل زنجير دو وه گذرانيد كشور
 وقت ين ادر هم و ساخت آماده خويش سلسله يبرا را افتخار ةماد اندوخته ابد سعادت سرمد ةسرماي
 از عبارت كه او جاگير محال جانب  بهگشته مختص اسب و خلعت مرحمت  بهيدكن خان رستم

سياعل مالزمت  بهرا خود كابل از خان لشكر پسر خان فرازسر ينوال ادر وته شگ مرخّص است ٨هلنب 
  .رسيد واال مقداربخت درجات تتبمرا  بهقدرش رفعت پايه مالزمت تدسعا دريافت ةوسيل  بهرسانيده
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و  اعظم خديو شد منصور مواكب اعالم مركز گواليار حصاربند١ خارج چون مذكور ماه يازدهم
 گردون ةبار آن بروج ةذرو از اعظم نير مانند شده قلعه داخل تفرج رسم  بهباره ديگر عالم شهنشاه
 مناهج و مسالك ساخته نگر دقّت نظر سپر يپ را آن ساحت اسرتاسر و فرمودند دتسعا طلوع عروج

 عمارات اتخصوصي چون. آوردند خاطر  بهتدقيق٢ يرو و سرتحقيق از را آن مخارج و مداخل و
 خاطر  بهشد اثر سعادت نظر منظور بودي مكان جنّت وي آشيان عرش حضرت نهاده اساس كه يا عاليه
. نمايند احداث دلكش ينشيمن و خوش يعمارت سرزمين اين در نيز آنحضرت كه نمود خطور عاطر
 دلپسنددسة هن و غريب طرح و وضع مشتمل بر بنيان رفيع يمنزلو  بديع يمبان تششيد به٣ ارفع امر بنابر
 و شكست مرمت و آن اهتمام  بهواال درگاه يها بنده از يفطرت صاحب و يافت صدور فريب خاطر
 امثال كه بود يافته صدور زيور العموم يعل ياعل امر چون  وشد مأمور حصار ديوار ارهچ تمام ريخت

 حقيقت الجرم رسد ياعل عرض  بهزندانيان عصيان ارباب تاجناي و جرائم اتخصوصي احوال اين
 آنجمله از  وگرديد مدارسپهر خالفت مصير سرير پايه انقفوا معروض حصار اين محبوسان٤ جرم
 بند ازيي  خدا عنايت سايه آن ساي فرقد فرق و مبارك تارك ةفدي و آرا ازيسرافر تصدق  بهتن يازده
 آستان طواف احرام دكن از كه جهان خان يدس گواليار اقامت ياثنا در و يافتند يرهاب مؤبد زندان
 عام و خاص مرامو  مقصود ةقبل كه پناه يگيت درگاه مقام ركن استيالم از رسيده ،بود بسته مطاف آسمان
 مقرر او جاگير  بهگواليار٥ اعمال چون. گشود خويش روزگار يور بر سعادت السالمدار ابواب است
 محل يهمگ كشيده نفيسه ةاقمش و ثمينه آالت مرصّع از خويش قدر و حال درخوري پيشكش است
  .يافت قبول
 نموده مالزمت سعادت دريافت آهنگ دكن از هم كه فيروزجنگ بهادر خان هللاعبداماه  ٦زدهمناپ
 ظلّ حضرت مراحم اقسام مشمول و يافت يفيروز خاطر كام بر لمرام اخانشير حسب  سيدهر٧ ،بود

 يمقتضا بنابر و افراخت يجاودان سرافتخار اسب و مرصّع خنجر و فاخر خلعت عنايت  بهشده يسبحان
 ةسرماي آن نميام از كه شد عميمه مراحم آن ةضميم سرشار عواطف چندان آنحضرت ةكريم ةشيم
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 فصول خريف اواخر سرور ينرب كه است هاربِ ةصوب ينگاهبان تفويض آنجمله از  واندوخت ينوجوان
 گلبن دريافته است يزندگان بهار حلقيقةا يف كه شباب موسم فيض كهولت سن ييعن عمر ةچهارگان
 كه خان سيف روز همين رد و شد روانه صوب بدان تاريخ ين ادر هم و شكفت گل گل اميدش
 تاريخ اين در  وگرديد پذير سعادت خان قليج تغيير از دآبا هال يصوبگ صاحب  بهبود او  بابهار حراست
 بود افتاده او جاگير محال بر سعادت و دولت قرين ظفرآثار موكب ذارگ که نآ ةشكران  بهخان خليل
 نظر منظور عنايت راه از يتمام و گذرانيد پيشكش سبيل بر ة عراقاقمش سيافن انواع و فيل زنجير يك
  .آمد قبول

 زمين يرو اعظم نير همانا كه واال لواء پرتو از عظٰمية دارالخالف ينواح سرزمين چونماه  هژدهم
 از مطاع امر لصدور اخانشير  كه يايلچ بيگ يعل محمد. رسانيد ياعل فلك  بهسررفعت است
 دو عادتس٣ يا اقبال پذير٢موكب نظر١ از بود سربرده  بهدارالخالفه درچندي  يافته رخصت رپو برهان
 اسب سر و آورد دست  بهجاودانه٤ يسرافراز المال رأس نشانهسپهر ةآستان خاك سجده از و شد يجهان

 خان مهابتاين وقت   و هم درگذرانيد انور نظر از پيشكش سبيل بر شير خان يعراق نسب صرصر
  ونمود مالزمت شرف احراز بود شده مدارسپهر دربار روانه يدهل از ياعل لحكم اخانشير  خانان خاِن
 فيل زنجير دو آنجمله از  وكشيد پيشكش فيل زنجير نه انورگذرانيده نظر از نذر صيغه  بهياشرف٥ هزار
 از گشته او حال شامل يشاهشاهن حضرت عواطف يتازگ  بهو شد مرحمت بدو يمابق يافته قبول پايه

 خان معتقد و دارالخالفه حاكم خان صفدر واال انجمن همين درو  يافت نوازش خاص خلعت عنايت
 افضل علّامي برادر عبدالحق و خان تمکرم و يمعمور خان مظفّر و اكبرآباد آب طرف اين فوجدار

 پيشكش خان صفدر  ورسيدند پناه جهان درگاه يبوس آستان سعادت  بهنخا بدل يب و خان سالح و خان
هاي  از زربفت دريار هر ةامتع نفائس از و يبخت ٦شتران و يعراق اسب سر چند مشتمل بر نمايان

 خان مقرب و عالم خان روز ين ادر هم و تافت آن بر قبول نظر پرتو گذرانيده آن امثال وگرانمايه 
مباهي گشتند و ٧ يشاهنشاه عنايت  بهاندوخته مراتب ارفع ةسرماي مرتبه رهسد ةعتب ةسجد از نيز
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 مراحل قطع عجلت سبيل بر بود شده راهي دربار پادشاهي ي باالگهات كه از اردوي معلّاصالت خان
  .گشت اندوز ادتسع مالزمت شرف دريافت از روز در اين بود نموده

 مسعود موكب ورود پرتو از است واقع شهر ينزديك اين در كه ههرد باغ ساحت ماه دوم و بيست
 پنجاه  بهاينجا تا رپو برهان از كه منزل فرخنده آن در  وگرديد دهر صفحه زينت و زمين١ يرو زيور
 قرار اقامت روزه هشت مختار ساعت  درآمدانتظار بنابر بود شده راه تمساف يط مقام هشت و كوچ
 دريافت  بهرا خود بود شده مدار گردون دربار متوجه دآبا اله صوبه از كه خان جقلي آوان در اين  ويافت

  .پذيرفت صاختصا مرصّع جيغه و خاص خلعت مرحمت از و رسانيد مالزمت سعادت
 بود گشته يجنوب ممالك داري صوبه نامزد سابقاً كه خانان خاِن خان مهابت ماه٢ نهم و بيست

 و يزردوز چارقب  بافاخر خلعت يسرافراز  بهو يافت صوب آن رخصت عنايت كمال مشمول
 ماده و زربفت مخمل پوشش و٤ نقره ساز  بايخاصگ فيل و ٣بچاقوت اسب رأس دو ،خاصّه جمدهر

 هللاشكرا اش نبيره و افراسياب و گرشاسب و دليرهمت و لهراسب: پسر چهار  باو گشت مختص فيل
 روز همين در و شد روانه سمت بدان بود يافته امتياز اسب و٥ خلعت عنايت  بهكه زمان خان پسر خان
 نذر صيغه  بهروپيه هزار و مهر هزار و رسيد باالگهات از صفات آصف خان مللةا امين هالدول يمين

 مرتبه و قدر ةپاي زمان سليمانحضرت  پابوس از و افروخت اقبال ةچهر قبول نظر فيض از گذرانيد
 روز آن ٧پگاه و اندوخت مكان رفعت و نتامك و ٦عظمتي تازگ  بهنهاده يآصف مراتب فراز مقدار

 كه عاليه مناصب ارباب و امرا ساير  باخان آصف الصدق خلف خان شايسته و ابوالحسن خواجه
 اقدار اخورفر يافتهدر پرنور حضور انجمن بوس بساط سعادت بودند شده يراه هالدول يمين يهمراه به

  .گذرانيدند انور نظر ازرا  رونذ خود
 يشرق افق كه يهجر يك و چهل و هزار ةسن حجه ذي ةغر مطابق مذكور ماه يكم و يس شنبه روز

 )خديو( گشته افروز يگيت خورشيد دو مطلع آن آن در واال رايت ماه اشراق وتپر از عظٰمي دارالخالفه
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 فيروزبخت طالع  باوجود ةعرص شاهسوار. ساخت مينرچها چرخ١ روكش را زمين يرو شورك هفت
 آيين بدان و نمودند شكوه كوه را فيلو  نظيرسپهر را سريرسر نريب برآمده فيل تخت فراز  بهمسعودو 

 كه شايد حالال تا روزگار آغازسر از كه نهادند خالفت مهبط مركز يسو  بهرخ٢ نمايان توزك و شايان
 سرراه بر خورشيد تا ذره بالجمله  وباشد نداده دست جالل پايهاين  و هجا مايه اين را افرازيسر هيچ

 در يهواخواه سر از يماه تا ماه و افتاده هگذارار خاك بر انكسار و عجزاظهار  يرو از اقبال موكب
 گويان »اطرقو« چاوشان طريق  بهفرودآمده بلندايوان ازين كيوان آنجمله از نهاده راه  بهيرو پياده ركاب

 را روزگار ابلق گشته گزين مالزمت پنجم انجمن طارم از انجم مبارز و روان ظفرانتساب ركاب رد
 اين  بهو دوان پيش پيش كشان جنبيت رسم  بهكشيده مجره زرين جالجل و هالل سيمين زين زير به

 راشكوهدا سلطان بلنداختر ،بخت فرخ ،دولت جوان ةشاهزاد مقرر دستور  بهو شدند شهر متوجه روش
 سيم ريزش را به پاش گوهر كف بحرين سو هردو از گشته متمكن كوه تمكين  بافيل ةحوض عقب در
 دربار رسيدن تا شايسته طريق اين  بهچنانچه ،نمودند يبرم و بحر خديو رهگذر نثار دهدرآور٣ زر و

 را ساز و برگ يب يكجهان بل گشته آماده خاطر جمعيت ةمادرا  وزگارر پريشان يجمع مدارسپهر
  .شد ذخيره دينار يانبارها و درهم خرمنها بود نياز يجو به

 پيشكش و نذر رسيده اشرف مالزمت شرف  بهخان زتا يکّه اندوز سعادت روز اين حسوان زا
 اصل از خان تمکرم. يافت قرار سوار صد شش و ذات يرهزا دو اضافه و اصل از منصبش و گذرانيد

 ظلّ حضرت عنايت كمال و پذيرفت نوازش سوار سيصد و ذات يپانصد و هزار منصب  بهاضافه و
 سعادت يخان امانت خطاب از را او گشته نخا افضل يامعلّ برادر عبدالحق حال شامل٤ يسبحان
 كامياب اضافه و اصل از سوار صد دو و٥ ذات ينهصد منصب  به وساخت نصاب كاملو  نصيب

 و يفاشر هزار يافته سعادت تشريف مالزمت شرف از خان يمرتٰض  بهمخاطب نظام سيد. گردانيدند
 از ملتان داري صوبه تفويض  بهخان قليج. گذرانيد پيشكش ةصيغ  بهفيل زنجير يك و نذر روپيه هزار
 و يافت نوازش خرج مدد سبيل بر روپيه هزار پنجاه عنايت  بهو شد پذير مرحمت٦ خان نجابت تغيير
 كه يايلچ بيگ يعل محمد پيكش روز در اين و شد كامروا روپيه هزار بيست انعام از ترين انخ شير
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 خلعت مرحمت  بهيپادشاه عنايت كمال از و گذشت ورنا نظر از بود ايران نفائس انواع مشتمل بر
 كه يقل هللا و يتق محمد و گشت يمباه و مفتخر نقد روپيه هزار شصت انعام و مرصّع خنجر و فاخر

 مير روز همين در و يافتند اكرام نقد روپيه هزار يازده انعام  بهبودند يايلچ همراه شاه جناب جانب از
ة چهر و منبر ةپاي شتافته آباد دولت به١ يكشورستان حضرت مطاع يگيت المر اخانشير  كه يصفاهان صابر

 بود نموده معاودت داده يرواي ةرتب و ييواال ةدرج آنحضرت ينام نام و يگرام باقال از را بالدزر آن 
 روز در اين سكّه ضرب  از٢ روا ارجمند شدهاين از كه ة چندروپي و ياشرف و رسيد مالزمت سعادت به

  .گذرانيد انور نظر داشته ارسال نمود سبيل بر خان فتح بود شده رو تازه
 تجه  بهاست تمام انفاق و عام اطعام مجلس يافتن انعقاد پايان خير آوان اين نمايان وقايع زا

 ينوال ادر چون. جنان نسوان رسرو و جهان بانوان يبانوسرور و فرحت و استزاد  روان٤و  روح ترويح٣
 بل مچهار چرخ روكش دم مسيح دست، كليمآن  قدم بركت و مقدم فيضباالي  از واال ةدارالخالف

 انقضا ،يممتازالزمان يناگهانقضية  وقوع از سال يك مدت را قضا و شد آن از باالتر و ياعلسپهر رشك
 از سالسر هر در چنانچه است، هرتمش عرس  بهكشور اين در كه معهود يرسم اقامت وقت و بود يافته
 اندگجاگزي راحت و روح مزيد باعث كه همقرر مراسم ياحيا  بهرا روز شبانه يك يموت رحلت وقت
 و فقراء اطعام و استغفار يدعا و فاتحه و تأقر و تالوت و ذكر و شب ياحيا مثل است رحمت جوار

 مال انفاق و نفع ايصال باب در همواره كه فياض طبع يمقتضا بنابر الجرم ،گذرانند يم مساكين يعطاا
 كه بود آن يمقتض حال و وقت كه وقت اين در خصوص است جو بهانه فاقه و فقر ارباب و وممع به

 مأمور وقت بايست در٥ سرانجام  بهرا سلطنت كارخانجات طرازان سامان و دولت امور نكارگزارا
 هريک كه تمثالسپهر ياسپكها متبركه ةروض صحن در فرموده شير خان بر همگنان و٦ ساختند

 منقّش زربفت لمخم يها همياناش آن شيحوا و اطراف بر و كردند ٧برسرپاي شد تواند دلبادل البدل نعم
 و زدند زد، توانند يم شفق يآميز رنگ ودم  صبح ةسپيد يبرابر از دم يرنگين و يپهناور در٨ هركدام كه
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 روكش نموده مفروش بوقلمون يفرشها و گوناگون يگستردنيها انواع  بهرا فرخنده انجمن آن صحن
 و يها سراچه آن دور بر و ساختند زمين يرو ةصفح و خاك بساط روپوش و آسمان بسيط

 كرده بودند و مجموع امراي ٢ از دايرة افق پاي كم ندارد ايستادههريکرنگارنگ كه مدار ١هاي  شادروان
 و ائمهعظّام و ارباب مناصب واال و اعيان اكابر و اعالي و اهالي دارالخالفه و ساير اشراف و اعظام و 

 سعادت بنياد آمده اكبرآباد و قدوم اقدس بهپابان و مباركباد  موالي اطراف كه بنابر اداي فتوحات بي
ي و اصحاب ين انجمن خاص، بار عام يافتند و جميع علما و فضال و ارباب ورع و تقٰو ابودند در

پناهي خود  حضرت خالفت٣ين محضر عام شرف حضور پذيرفتند و  اعمايم خوانده و ناخوانده در
احيا و عبادت و آمرزش آن  زلت گزين گشته آن شب متبركه را بهنفس اقدس در خلوت مقدس ع به

 ايلچي و اعيان  علي بيگمحمد و هالدول مغفرت مآب گذرانيدند و صدر آن محفل واال از حضور يمين
تفاوت درجات  و باقي اعاظم و اعالي و ساير اعالي مجلس بهدولت و اركان سلطنت آراستگي يافت 

آنگاه پيشكاران كارخانجات دولت و ساالران خوان نعمت سماط نوال . مناصب و مراتب جاي گرفتند
 و چيدند ترتيب  بهپان و يخوشبو و ههفاك و يشيرين و نقل الوان و شربت انواعگسترده اقسام طعام و 

 احسان خوان ين ااز فقير و يغن چنانچه. ندددا در عام يصال خاص يها نعمت تناول  بهرا همگنان
  .گشتند بر زلّهور و  بهره

 و شد عنايت تخيرا سبيل بر استحقاق اصحاب  بهروپيه هزار پنجاه مبلغ مجلس اين در مجمالً
 تانشبس پردگيان٤ و خالفت حرم مسندگزينان و گمان بي ساير يافت انجام ةپاي يعال انجمن اين چون

 آرا محفل منوره ةروض آن در آمده طينت قدسيه سرشت، حورا يةانس آن مقدس مرقد طواف  بهسلطنت
 عموماً را زنان يهمگ گشته منعقد زنانه مجلس٥ خاص کيفيتكميت و  همان و يرهتو همان  بهو شدند

 ياعل امر و شد انفاق عواجز و عفايف  بهديگر روپيه هزار پنجاه و دادند عام بار مستحقات خصوص
 نيهم مغفوره آن عرسروز  در ساله هر عظّام متصديان كه يافت روصد زيور دستور اين بر عمومال يعل

 نمودار آنحضرت حضور نور تشريف  بهدارالخالفه كه بدين مشروط تاخير مصارف صرف مبلغ
  .دنماين قسمت استحقاق انخداوند طبقات٦ بر مذكور مبلغ نصف االّ و باشد طور ساحت
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  ١تيرماه وقايع
 نويد و يدجد يها فتح قرب مژده يگزتا  بهداشته مبذول سعيد قدوم فيض عيدقربان روز كه ماه هشتم
 حضرت دين سنن مراسم ءاحيا بنابر يپناه خالفت حضرت رسانيد، آن ياوليا  بهجاويد دولت مزيد
 جانشين مهين اين يها آيين هستود كه اصحابه و آله يعل و عليا سالمه و هللا تصلوا النبيين خاتم

 كشيدند ماه و مهر مطلع يرو رب اقدس حضور نور از را عيدگاه ساحت است راشدين يخلفا حضرات
را ٢ نيازمند يكجهان كنار و جيب نيز معاودت در نموده بازگشت سعادت و دولت  بهنماز يادا از بعد و
  .فرمودند ريز درم معهود زرنثار از

 چنانچه است عجم ملوك اعياد از و است وفرعم تيرگان  بهپارسيان نزد كه مذكور ماه از تير روز
 بهترين)به( است پيوند جاويد دولتكده اين مخترعات )از( كه يعيدگالب جشن انجمن شد مذكور بقاًسا
 لنداخترب يها شاهزاده ساير مقرر رسم بنابر و گشت منعقد يآذين ٤ينزيباتر به٣ يافته تزيين يآيين

و  امعظّ يامرا يباق و گذرانيدند پرگالب مرصّع يصراحيها هالدول يمين نامور كامگار خان و واالگوهر
 آن امثال و يچين و سيمين ظروف واال مناصب ارباب و ميناكار و ساده ينزر يصراح دولتهاي  عمده

 عشرت و عيش از معهود رسوم ساير افروز نشاط روز آن در و دنددرآور كمبار نظر  بهعرق و گالبپر
  .دته شبرگرف خاطر كام داده دهش و داد هآمد ظهور  بهبخشايش و بخشش و

 اكوان و ادوار ةخالص و اركان و طبايع ةزبد ييعن جاودان خالفت اعيان عين ماه دهمچهار
 و پرورد ضميرالهام و آورد ازل دانش وجود  باشبخ مراد شاهزاده جوان دولت بخت، جوان ةپادشاهزاد

 انواع كه مختار مسعود٥ يساعت در باال عالم ءاالبا با ةمشفقان تربيت و واال خرد ءاالدبا اديب تأديب
 يگيت درتق يد نشان دست ياعل االمر حسب بود آن رهين افالك اوضاع و انجم ارنظا و قرين سعادت
 انبياء خاتم شريعت فرايض و سنن و دين آداب تحصيل باب در سنّت مراسم ياحيا يمقتضا  بهآفرين

 صدرنشين است يضرور شرعاً و عقالً صورت طريقه پاس و ظاهر مرتبه حفظ بنابر كه مرسلين
 و مخلع فاخر خلعت  بهروزگار خديو الختيار اخانشير  ميرك املّ رديندا فاضل و گرديد تعليم دبستان

 سرمد سعادت مايه اين ادراك به٦ و گشت واالتبار شاهزاده آموزگار گشته ممتع روپيه هزار انعام از
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 و اباميد  ةديد نور آن بر و١ دركنار ابجد تلقين لوح چون. آورد دستفرا ابد مفاخر و محامد ةسرماي
خط حسن  بهخوبرويان رخسار ةصفح چون هفته يك عرض در كه قلم تهف مشق ةتخت ندمان جد 

 ماده قابليت كمال از يازل تربيت پرورد آغوش آن يمدت كاند در پذيرفت دجدت تزيين بود يافته زينت
 راسخه ملكات شد يمطو يط وساطت يب ميانه از طفره همانا كه يهيوالئ عقل مرتبه يميانج بدون

 عالم از استفاده مايه٢ اندك مجرد  بهبالقوه كماالت ساير و نمود يترقّ مستفاد قلع ةمرتب  بهاندوخته
 محيط گوهرگرانمايه  بدين نسبت که نآ وجود  با،بالفعل عقل مرتبه  بهگرائيده فعليت  بهمجرده لعقو
  .انجاميد حصول  بهاست كامل تكميل و حاصل تحصيل عالم از علويه رجواه

 اوديسه داري صوبه  بهواال درگاه اين آگاه كار شناس مزاج يها بنده ديرينه از خان معتقد ينوال ادرو 
 بود يافته تغيير يثان نجم خان باقر از سلوك حسن عدم يا وقت٣ يمقتضا بر بناء آوان اين در هم كه

 و ذات يهزار چهار منصب و اسب و مرصّع خنجر و فاخر خلعت مرحمت از و گشت پذير سعادت
 و گرديد صوب آن روانه گرائيده افزايش  بهمقدارش ةدرج و قدر ةپاي اضافه و اصل از سوار هزار سه

 خلعت عنايت و اكبرآباد آب يرو اين يفوجدار خدمت تفويض  بهاو تغيير از يانصار خان رشيد
  .پذيرفت يكامگار يافته عايتر

 اسب رأس نه و شد مالزمت سعادت يپذيرا نموده تدمعاو ايران رسالت از بركه مير ماه نوزدهم
  .كشيد پيشكش سبيل بر بالد آن ةامتع رنواد  بانژاد يعرب ادز يعراق

 ةآستان٥ يرسان سجده دهيرس٤ آنجا از بود حصار و سهرند ارسرك فوجدار آنوال در كه خان تربيت
 تحائف  باشتر ده و اسب رأس پنج و فيل زنجير يك و ساخت يجاودان سعادت ةسرماي را واال درگاه

  .نمود پيشكش حدود آن
 درگاه  بهرسالت سبيل بر را او كه بلخ يوال خان محمد ردن مالزم يحاج وقّاص ماه هشتم و بيست

 خانشير  كه خان دممعت همراهو  رسيده كبٰري دارالخالفه ينواح تا بود داشته ارسال تجالل و عظمت
 و ياقاص يمانآ و آمال ةكعب كه يسليمان بارگاه ةآستان  بهرا خودبود  نموده استقبال را او ياعل المراا
 اين ةمعهود آداب واال درگاه ةعبت تقبيل از و رسانيد است يجان و يانسو مرادات  حاجات ةلبق و ينااد
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 يرو از سبو زمين مراسم اقامت از بعد و نمود تقديم تسليم و كورنش لوازم جاآورده  بهمقام يعال
 كه واالمكان خان آن١ ارمغان آنگاه و جست اقدام خان محمد ردن ةنام بگذرانيدن تمام اندام و بادآ

 دهدرآورانور  نظر  بهشد يم آنها قيمت روپيه هزار پانزده٢ مبلغ و بود بلخ ةامتع و شتر و اسب مشتمل بر
 كه پسرش مؤمن و يافت نوازش تشدا بها روپيه هزار چهار كه مرصّع كمر و فاخر خلعت مرحمت از

 پنج و يس نزديك همان در و پذيرفت امتياز٣ خلعت عنايت  بهبود اندوخته مالزمت سعادت او همراه
 سبيل بر پسرش نام  بهشتر پنج و اسبسر  هژده و خود جانب از يبخت شتر ده و زره سه و اسب رأس

 هزار يس مبلغ شده يپادشاه عواطف انواع مشمول و افتاد منظور گذرانيده اثر يدخورش رذن از پيشكش
  .گرديد ينامتناه مراحم ةضميم پسرش٤ اسم  بهروپيه هزار ده و بدو انعام رسم  بهروپيه

 يهمراه سعادت از يبيمار عروض بنابر رپو برهان در كه ميربخشي خان صادق ٥قتو در اينو 
 مالزمت  بهيافته عاجل يشفا ياله جناب عنايت بهبود  نموده ياضطرار حرمان اختيار منصور لشكر
  .پذيرفت كامل صحت شامل تمکرم اين بركت از و هآمد مرحمت نظر منظور و رسيد

 سمت وجود  بايبندگ نيكو ميامن از كه سنگه انم راجه ةنبير سنگه يج راجه ينوال ادرو 
 مشمول يتازگ  بهافراشت يم يآزادگ ءلوا عبوديت حسن بركت  بهو داشت يآزاد خط زادي خانه

 بسيار, پرآب, عيب يب شاهوار مرواريد ٦هجور دو عنايت از و شد آزادگان رقاب مالك سرشار عواطف
 در )آن سرور( بندگان ةزمر در سرنو از سازند يم گوش ةآويز٧ هنود معهود سمر بنابر كه كمياب قيمت
 تفضّل انواع مشمول ابوالحسن خواجه تاريخ اين در هم و تشگ گوشان  بهحلقه ةسلسل ةسرحلق آمده

 خدمت تقديم و شد سرافراز فاخر خلعت مرحمت  بهآمده اقبال و قبول نظر منظور و افضال و
او  نامزد٨ بود شدهپذير  تغيير هالدول يمين برادر خان اعتقاد از ينزديك اين در كه كشمير داري صوبه
 پدر نيابت سبيل بر خدمت اين سرانجام يافته امتياز اسب و خلعت مرحمت از پسرش خان ظفر گشته

 و فن خط صنعت در يكاردان وجود  باكه يخصال حيدر املّ  بهصوبه آن يديوان ات مهمو يافت تفويض
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 اصل از كه  آنمنصب افزايش بنابر دوم يبخش خان دممعت. شد مرجوع ،دارد يعال طبع و ييدطول شعر
 در و١ يافت نوازش كمال گرفت قرار سوار دويست و هزار و ذات يپانصد و هزار سه  بهاضافه و
 امثال و ايران كار تفزرب و جواهر انواع از كنبايت و سورت بندر حاكم معزّالملك سوالترم ينوالا

  . درآمدانور نظر  بهاينها
 شده مدارسپهر دربار متوجه گهاتباال از الاو لحكم اخانشير  كه خان اعظم ،ماه شهريور يازدهم

 نذر رسم  بهپيهرو عدد همين و مهر هزار  ويك٣ .گشت كامياب مالزمت سعادت ادراك٢ از رسيده ،بود
 تقوز چهار و يترك اسب تقوز دو مشتمل بر ككهر سلطان يقل اكبر پيشكش روز اين در هم. گذرانيد

 ارختفا خلف خان راي هللا ارسال بابت از فيل زنجير دو و گذشت ،رسد يم بهم او زمينسر در كه اشتر
  .رسيد ارفععرض  ٤موقّف  بهخان

  ٥خان قاسم هيعل مدار كنبو بهادر يسع حسن  بهندرب يهوگل فتح بيان
 ةقبض و اختيار دست  بهامان جمهور مهام زمام الست عهد در هم و گذاشته مباركش تارك بر يسرور
 كه عباد معاد و معاش مصالح سرانجام  بهنگر نظرحقيقت الدوام يعل كه باشد آن دنباش سپرده او اقتدار
 بردرست  تدبير وصائب  يرأ نخست چنانچه دارد مقصود است داد و عدل قواعد يدمته  بهمنوط
 واال همت يهمگ داشته مصروف ايمان و اسالم السالمدار مانا و امن تحصيل و ديند آبا دولت تعمير

 اجتهاد و جد لوازم همواره و برگمارد است بليغ جهد و جميل يسع٦ يحقيق مصرف كه يمعن اين بر
 و ئلهغا ملل اصحاب و جابره دول ارباب استيصال باب در كاربرده  بهجهاد و غزا شمشير يكارفرماي در

 صنم كه چندان دارد مبذول كوشش حق يكماينبغ٧ ايشان باطله معابد بتخري و ضاله مدن تسخير
 ةزبان اشتعال بران تيغ آب  بهو رساند آب  بهها آتشكده بنياد سوخته٨ را صنمها ساخته ويران ها خانه

 اين اللّهي ظلّ يپناه خالفت حضرت واال كهثم اهللا الحمد  الحمد هللا  ونشاند فرو گبران نيران  ونارمغان
 دستنشان  كه بدانسان و اند نموده خويشتن ةراسخ ملكات جمله از را محموده خصلت و ستوده ةشيو
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 و فساد و فتنه مواد قطع باب در جهاد تيغ وتيره همان  بهاند داشته گشاده منال و مال بذل در را جواد
 هبود اسالم اعالم يالاع و ايمان معالم اعالن يپ در پيوسته و دارند كشيده الحاد و زندقه بن خار قلع

 ةسرماي را دين ةپلّ يسنگين و شمارند يم جهاد مراسم اقامت در را تسلطن اورنگ قوائم استقامت همانا
 يمعن شاهد و گذراند يم ملّت متانت براساس ملك حصار حصانت يبنا اختهشن دولت ةايم استحكام
 مشركان ياستيالدست  از است سرزمين آن انتزاع و يهوگل بندر استخالص صورت اين در مذكور
 فتح اين اتخصوصي يچگونگ بيان و يبار حضرت تأييد يدستيار  بهپرستمسيحا نصرانيان و فرنگ
 و مؤمنيني لوا رفع و مشركين ياستيال دفع و اسالم اعالم نصب٢ سبب و١ اصنام سرك مستلزم كه مبين
 بسط و شرح  باالتفصيل يعل اكنون هم٣ ،گرديد دين و دولت تقويت موجب و كفر صولت وهن علّت
  .يابد  مي٤ نگارشاجمال سبيل بر آن يمزايا و خواص تبيين و ماهيت تعريف  بهمسبوق تمام

 سبب و بنا موضع تعيين و كميت و کيفيت از نمودار تصوير در تحرير ةخام نخست بنابراين
در  كه گردد يم طراز يمعن صورت بدين گشاد دشوار است يا قلعه آن از خانه هر كه بندر اين احداث
 كه٥ شور يدريا از يا فرضه بنگاله كشور از ساتگاون بندرهي كرو يك و محل راج يكروه بيست

 آب چنانچه كشيده محل راج سمت  بهو شده منشعب خوانند نيز ٦»خور« يزتا  بهو »ناله« زبان يهند به
 يك در يهوگل ربند و پيوندد يم مذكور خور  بهاست يجار محلّ راج شهر بركنار كه گنگ رودبار
 اساس گنگ آب از يا شعبه ساحل بر خور آن و گنگ اتّصال محلّ از هگد راج بعد  بهنساتگاو ٧يكروه
 عمل احيان در: که ناي بود فساد و كون عالم ةعظيم حوادث از كهآباد  ضاللت آن احداث سبب و يافته

 سودا سود وسيله  بهو داشتند قامتا٩ ٨نديبسو بندر در پيشتر كه يفرنگ سوداگران از يچند بنگاليان
 كه بودند داده جا سر در خام يسودا مايه اين پختن يهوا همواره و نمودند يم شد و آمد وندر ساتگا

 و مقر درخور يجا باشد يدست كف قدر  بهالمثل يفهمه  اگر چنانچه كنند، بند يناحيت سرزمين آن در
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 دست ه درآمديسوداگر لباس  بهسوداگران  بابازو يقو ينيرو صاحب مردم يمشت و آرند چنگ  بهمفر
 برآيد در بنگاله كنار يدريا ساير تصرف ييعن مقصود شاهد ميانه آن در اگر .باشند داشته كار در

 خور كنار چون فاسد ةانديش براينبنا. ندارد سودا و سود  بهيخراب و تجارت  بهيزيان االّ و فهوالمطلوب
 آن حكّام از همانوال انگيخته الحيل لطائف انواع ديدند ٢خويشتن١ كسير ضمير داد قرار درخور را كورمذ

 پراكنده يها انديشه مانند چند يا خانه آنجا در نخست ،نمودند تحصيل مقام آن در اقامت اذن واليت
 انگاشته جاويد اررقدارال را آندار  سرمايه فرنگيان رفته رفته و نهادند اساس ستس و سهل تنخويش
 گرد برگردا تدريج  بهو ساختند پخته يها خانه٣ افكنده اقامت رحل و كشيدند بدانجا ارتحال رخت

 هر چنانچه .رسانيدند اتمام  بهتمام استحكام  بهو هافكند بنياد٤ متين يديواريهاچهار خود ينشيمنها
 آالت انواع  بهينار بروج مانند را آن يبرجها شد، ياستوار يا باره يديوارچهارهر و يمعقل يمنزل

 محاط عميق عريض٥ يخندقها  بهرا آن ةثلث اطراف و آراستند آن امثال و تفنگ و توپ از يآتشباز
 كه رابع طرف از نموده يساز سحن تكلّف از نظر قطع چنانچه نمودند يفلك يآب ةمثلث روكش ساخته
  .نداشت كم يپا آن از قطعاّ بود شور يدريا خور
 تردد بدانجا تجارت انداز  بهكه نيز مسلمانان يكشتيها و فرنگ يجهازها آمدن از رفته رفته جمالًم

 از يچند آنگاه. يافت يكلّ رونق و تمام رواج يهوگل بندر و هشد افسرده نساتگاو هنگامه نمودند يم
 و حكّام از را خور آن اطراف و پرگنات و ٦يقر بودند دهدا توطن قرار بندر آن در كه فرنگ اعيان
 محال آن يرعايا و نمودند يم عمل خواه خاطر طبق بر آورده دست  بهاجاره سبيل بر تاوالي آن توال
 خواهان و خواه يتعد و جور يرو از رسيد يم بدانديشان آن تطاول دست كه يجاي تا را آن ينواح و
 فرنگ پرتگال بالد ةروان شور يدرياراه  از زور به٨ و ساختند يم يراننص٧ نموده يترساي تكليف به
 قلّت آن علّت كه زراعت نقصان جبر بوده ثواب و اجر متوقع ناصواب يرأ اين ضمن در و نمودند يم

  .نمودند يم شد، يم آن مضاعف اضعاف كه تجارتآزار باج  بود رعايا
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 بنگاله واليت سرزمين بر ورود ظلّ واال يلوا آنوال١ يپادشاهزادگ ايام در که نآ سخن ملخّص
 ضاللت آن يراه بي دقائق بل يگمراه حقائق يكماه بر ٢الهي ظلّ حضرت يآرا جهان يرأ بود تردهسگ

ان کيش و سخت كوشي آن سست يافت يآگاه بود رسيده ياعل ةدرج ه بكه انديش جهالت پيشگان
 كه بود انور خاطر مذكور يمعن اين الجرم .گرديد زد گوش مسلمانان آزار و ضرارا باب در
 قضا و قدري قتضا اخانشير   بهچون. شوند دقيم ايشان مطلق استيصال ةدربار دهد رو كه صورت هر به
 مذكور اكنون هم انچهچن نيافتند رمني ضمير داد قرار پرداخت مجال وقت مساعدت عدم از مدت اين در
 صاحب خان قاسم گرديد نشين درست دسقا جلوس از دين و داد مراد نقش كه لامح اين در ،شد

 طريق٣ ارشاد سبيل بر و فرمودند مأمور  مهماين انصرام  بهصوب آن رخصت وقت در را بنگاله صوبه
 خان آن  به»املهاد بئس و مجهن انزهلم و هللا همؤابا« نهادان بد آن استيصال روش وآباد  تضالل آن تسخير
 تعيين خصوص يافت ظهور باب اين در كه صائبه تدبيرات ابواب چنانچه فرمودند تلقين آيين اخالص
  .بود آنحضرت تعليم محض  بهيهمگ بر و بحر جانب از ظفراثر عسكر

 كس هيچ  بارا مضمر راز اين ه درآمداحتياط٤ و حزم يمقتضا در از باب اين در خان قاسم بالجمله
 چندان٥ داشته تأخير حيز در يچند ،بود موقوفدر بند وقت  ندچهر را بندر تسخير و ننهاد ميان در

 آنجا٦ رعيت و يسپاه كميت و بندر احوال کيفيت خاصّه والت آن اتخصوصي جميع بر كه نمود صبر
 و ياهال ولي ما و يملك امور يجزئ دقائق و يكلّ حقائق ياستيفا چون  ونمايد اشراف و اطّالع تحصيل

 لحكم اخانشير  گذشته سال اسفندار ماه در نموده جزم عزمحال  اين در آورد عمل  بهملك آن ليموا
 يسپاه مشتمل بر يحرب جهازات از است عبارت آن و ه درآمدنواره ةتهي و عساكر تجهيز مقام  بهاشرف

 طبق بر است خردمندان آيين و خرد ارباب دأب كه آنجا از ها وآن امثالتفنگ و  و جنگ آالت و
  :منظومه

  داشت غربرا جانـب  ٧خيمه رخ  داشت حرب شرقيان  باكه سكندر  
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 و است وال يهجل گروه استيصال غرض منصور عسكر ارسال از١ كه افكند زبانها بر عنوان اين به
 يهمراه و پسرش هللا عنايت يسردار  بهينوال ادر كه يپادشاه يها بنده و خود تابينان از يفوج  باذالٰه

 سمت  بهكه ساخت مخمر و مقرر نمود يم تعيين سرزمين آن تسخير يپ واال مناصب ارباب و امرا
 که نچندا ،گزينند اقامت ست اواقع جهت آن در كه وانبرد موضع در يچند شده وانر يهجل

 ٢رپو يرِس بندر اهر از نواره  باكه و اهمراهان و كنبو صالح و بنگاله كل زميندار معصوم و شير خواجه
 كه بود آن بنابر يمعن اين و رسندفرا است مشهور موهانه  بهكه يهوگلبر  روخ ةدهان تا اند شده روانه
 طريقه يادر راه از رسانيده يكشتيها  بهرا خود قاهره دولت ياوليا صولت سهم از فرنگ نمقهورا مبادا

  .كنند اختيار فرارادبار 
 ةالص خ٣امور محال هب نسق و نظم ةبهان  بهبود او عليا مدار كه را كنبو محمدابو برادر بهادر آنگاه

 شنيدن از بعد٥ هللا عنايت فوج چون كه ٤نمايد تمواضع او  باساختهد آبا مخصوص موضع روانه هفشري
 خود اصحاب  بهرا خود باد شتاب  بهنيز او شود يهوگل  بهمتوجه موهانهنواح  به لشكر رسيدن خبر
 وانبرد مقام از موهانه به شير خواجهاز  وصول بعد هللا عنايت چون  ورساند او اد و سحاب بهبشتاب  به

 و نساتگاو٦ وسط در كه رپو هلدي ةقصب تا را خود يلغارا لبيس بر روز يكشبانه عرض درو  كرد كوچ
 بود شده يراهد آبا مخصوص از سوار پانصد همراه كه نيز بهادر اثنا اين در. رسانيد است واقع يهوگل
 شد موهانه ةروان دولت ياوليا االستصواب حسب )افواج جميع( رسيدن تا و پيوست ٧بديشان رسيده

 كه سازند بند را خور ةدهان بسته استوار يسد كشتيها از دولتخواهان ساير و شير خواجه اتّفاق  بهكه
 بهادر  وندازندا شور درياي  بهخور راه از را خود آمده تنگ  بهمحاصره مضيق از فرنگ والنذمخمبادا 
 دوم در ساخته مضبوط نواره يناوها از را راه يفرصت اندك٨ در بهادران ديگر  باپيوسته آنجا در
 كه يا معموره تركتاز انداز  بهمنصوره افواج ساير و هللا عنايت كه يهنگام يك و چهل و هزار حجه ذي
 ةحمل در .تاختنداز طرف خور جلوريز  نيز ايشان بودند متوجه است واقع بندر خندق بيرون در
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 غارت و وسفن قتل از خاطر نخست ساخته مسخّر بود معروف بالي  بهكه را مذكوره ةمعمور نخستين
  .سوختنددر يكديگر  را١ تر و خشك افروخته عرصه آن در يغما آتش و ندپرداخت آن ياهال اموال

 و ومب در چنانچه نگذاشتند يآبادان از ينشان ه،گماشت كفار منازل و عمارات تخريب بر همت آنگاه
 پرداختند باز اسر و قتل لوازم از چون و نماند ينشين خانه دغج از غير وخانه  ويرانه جز معموره آن٢ بر

 شده مورچال پيشبرد و كار پيشرفت متوجه تمام اهتمام  بهوبندر را احاطه نموده ملچارها ساختند ٣ اطراف
 در. نمودند خود پيشكار را نافذ جد و راسخ عزم صائب يرأ تصويب و يعال همتجمعي  يمايركارف به
 كاردان مردم از يجمع  بارا جرار يفوج كه ندددي آن در وقت صالح انديشان صواب ،حال اين ياثنا

 آن از يجمع  بهاتّفاق راه ازنخست  اگر كه سازنده پراكند خور اطراف محال يها پرگنه در ٤ارزكارگ
 عيال و اهل و دنرسان قتل  بهتوقّف يب برخورند بود ايشان ةارجا  بهرا حدود آن اعمال از كه بدانديشان

 از طائفه اين چون تا آرند در اسرو  قيد  بهيندگو يغراب را) نآ( ايشان كه فرنگيان ةنوار و يبنگال انحمالّ
 و وهن باعث يمعن اين .پيوندند اقبال معسكر ريده بهب مآل ادبار گروه آن از خود انتعلّقم يدلبستگ يرو

 يجداي كفّار از طائفه اين از تن هزار چهار قريب درست تدبير اين سبب  بهو گردد مخالفان ضعف
  .يافت راه يهوگل اهل حال  بهيكلّ فتور حركت اين از و گشتند اسالم عساكر يزينهار گزيده ياضطرار

 دولت اولياي گذرانيده روزگار ةمحاصر مضيق در فرنگ مقهوران نيم وماه  سه مدت تا بالجمله
 مقاومت امكان و مجال بيش آن از را بدانديشان آن كه ساختند تنگ ايشان بر كار ينحو  بهقاهره

 لشكر كومك٧ رسيدن استظهار كه به هرگاه مدت اين عرض در و شد محال مقام آن در اقامت٦ ندهنما٥
 هجوم از كه احياناَّ و دادند يم مقاتله و مقابله داد افروخته جدال و جنگ نيران شدند مي دلگرم پرتگال
 مصالحه ابواب ه درآمدمانا درخواست در از گشتند يم تام ينوميد مغلوب غالب سأي افواج

 صواب يها اندازه كه قدرانداز، يتفنگچ هزارهفت  شش قريب متحصنان٨ که نآ وجود  با وگشادند يم
 پرورد تأييد اين اقبال موكب بهادران دستبرد از داشتند نداشت، يكم يپا قضا ناوك اصابت از طرازشان
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 دست و نددرگذشت يسر زياده و ينكش رگردس از گذاشته يفروتن و تملّق راه  بهيپا ذوالجالل حضرت
 قريب ميانه اين در و گرفتند زدنامان د آبا امن دِر بر استيمان ةحلق زده در استشفاع المتين لبح  بهتوسل
 وسيله را ارزكارگ روشناس شفيع نن، آگما براينبنا. داشتند لاارس االمان حق سبيل بر روپيه لك يك
  .برند بيرون يمفت جان او يميانج  بهشايد كه ساختند ارنهيز طلب

 اظهار ظاهر  بهدرون تيره نانمتحصّ كه يافتند يآگاه يمعن اين از ينامتناه دولت ياوليا چونو 
 و١ حصار تسخير اهمال آن بر زياده الجرم ،دارند كومك رسيدن انتظار باطن در نموده انقياد و اطاعت
 سمت خندق نخست  وگرفتند پيشفرا محاصره ةعرص ٢تضييق سرنو از دهننمو تجويز حصاريان امهال
 آب و ندشكست بود تر آب كم اطراف ساير  بهنسبت عمق لّتع و عرض يكم رهگذر از كه را كليسا

 يخال آب از را آن سرداده بودند ساخته آماده و كنده پيشتر كار اين يبرا كه ديگر خندق  بهرا آن
 نهكمو٤ حسن ديس و خان راي هللا و كنبو بهادر ينگاهبان ةعهد در كه٣ سمت ينا يملچارها از و ساختند

 برسر پيوسته كه فرنگيان اثنا اين در را قضا. رسانيدند مقصد ينزديك  بهرفته رفته سركرده نقبها بود
 كه سوم نقب و انباشتند خاك  بهرا هردو برده نقب دو  بهراه داشتند تكاپواين امور  ثالام يجو و جست

 نقب آن سر چون  ونيافتند آن  بهيپ و نبرده بدان بو اصالً بودند پيشبرده كنبو ربهاد ملچار طرف از
 را آن رسيد بود متين يمعقل و حصين يحصن حقيقت در كه دينان بي آن منازل از يمنزل ديوار يپا به
 آن سرداران اكثر و بود ايشان حصون و معاقل ترين عمده بنيان راسخ آن كه آن بنابر و انباشتند باروت به

 خاطر  بهها يبين پيش راه از کيش اصابت انديشان صواب ساختند يم انجمن آنجا دار  بهسر كار بهنا گروه
 از يورش ةتهي سبيل بر جدال و جالدت٥ عرصه تازان يکّه و اقبال موكب بهادران نخست كه آوردند
 چون تا آرند پيوند بند طلسم و گشا دشوار معقل آن يسو  بهرخ ياجتماع هيأت  بهشده پياده اسبها
 فراهم آنجا پايدار دولت ياوليا مدافعت٦ و خود سرداران مدد  بهچند يكار بهنا آن مردانه كارطلب مردم
  .فرستند دارالبوار  بهنار راه كوچه اين از را سركش يشانكبد آن طريق بدين داده آتش را نقب آيند

 ابتجا هدف  بهتقدير يمقتضا وفق بر موافقان ةصائب تدابير سهام همواره كه آنجا از مجمالً
 كه يوقت در چنانچه ،افتاد نشين درست ايشان ءآرا صواب يرأ ةانگيخت نقش نيز باب اين در رسد يم
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 دشمن طرف از بود شده١ مصاف زمين يرو ةصفح زيور دين ميدان جاهدينم صفوف آرايش
 ساخته يجانباز سرگرم ناقوس و كليسا ناموس پاس و يترساي حميت را دوست زمآر جويان زمر

 نقب يگرم همان در .بودند نموده مجوس آتشكده رشك جدال و جنگ نيران اشتعال از را قتال ةعرص
 كه شكوه كوه بنيان يعال آن ياجزا از يا ذره هر بازان آتش يدوان شكمو مجرد  بهو دادند آتش را

 از افتاده جدا هم از خال خال٢ بودند پركرده باروت از ساخته يخال يافت ارشزگ که نچنا را آن اساس
 مانند لخت لخت حصار سنگين آن احجار و گشت پلنگ نطع نمونه جنگ ةمعرك زمين اديم رو اين

 نار كرهيعني  شيخو ياصل مرجع  بهگرفته هوا زبان آتش كوره آن از ينّج ةصخر و جن سخره
 شيشه در را ديو تدبير يجادوگر از كه فرنگ نژاد اهرمن نهادان آتشي آن از تن هر و نمودند بازگشت
 ترسو از يگوي چنانچه آمدند، پرواز  بهوار يپر افكن دود تشة آزبان افسون ةدمدم از داشتند تسخير
 آن از برده اثير ةكر  بهپناه »اربالن يالرمضا من كاملسخر« ساير مثل وفق بر باروت حدت تشد و آتش
 ةشعل كه مخالف روزه تيره سپاه ةبقي جمله از و شتافتند المصير بئس طبقات و سعير دركات جوار  بهراه

 در يجمع دهرساني جهازات  بهرا خود يبرخ بود نشده ايشان سياه بخت خرمن برق باروت جهانسوز
 عدوبند بهادران ثيرأت شعله شمشير  بهتن ها سري زياده از داده جان آتش و آب ميان در و افتادند آب
 در فرنگ کيش فاهتس٣ پيشگان جهالت از يجمع چون و ندادند در است گلو تا آن آب كه گير آفاق
انديشان بود، بد آن عيال و اهل اكثر و اموال و اسباب نفائس مشتمل بر كه ايشان ةعمد جهازات از ييك

 را يكشت باروت انبار يگرم همان در افتند مسلمانان٤ دست  بهکه نآ از پيش .بودند حراستمشغول 
 قريب برآمده گناهان بي يجمع نهاد از دود يكدم  بهطينتان آتش آن يذات شرارت ةشرار از و زدند آتش
 اهل و سوختند درهم منال و مال  بادريا رد يكشت  بازنانكودكان و  اكثر كه تن صدپانصد  و هزار

 سفائن از و افتادند ابد هالك تيه در ياختر تيره يهبرار  بهنموده ايشان يپيرو٥ نيز غراب چندين
 هشت و نود و يكصد و غراب شش و پنجاه و كالن ديگ چهار و شصتقريب  فرنگ طرز يجنگ
 از جليه دو و غراب يك و شد بر و بحر خدايگان و كشور هفت خديو ثرمآ عساكر غنائم داخل جليه

  .رسانيدند موهانه سد  بهرا خود بندرگوه فرنگان
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 راه آن از بود سوخته اثنااين  درآن بندر  يكشت ينچند مذكوره سفائن آتش سرايت از چونو 
 اين در. رفتند ربد زده بآ بر دبا شتاب  بانكرده فوت فرار فرصت يگرم همان در يافته بدرود فرجه

 و هزار چهار و گشتند حريق و قغري و قتيل لارج و نسا و بزرگ و خرد از تن هزار ده قريب زوهغ
 كرهاً و طوعاً كه ديگر اصناف ساير و ١يجوار و عبيد و اصل يفرنگ اناث و ذكور از كس صد چهار

 و تپرگنا يرعايا از تن ارهز ده٢ قريب و آمدنددر يگرفتار يدق  بهبودند كرده اختيار ييترسا مذهب
 انجام تا آغاز از اميا اين در و گشتند آزاد موبد حبس از٣ بودند افتاده فرنگ بند  بهگناه بي كه ينواح
  .خراميدند السالمدار ةروض  بهيافتهدر شهادت ةدرج اسالم اهل از سعادتمند تن هزار

  رجام مهرماهف سعادت ايام اين سوانح از
 بودند داشته دريغ او از عنايت نظر فيض مسعود طالع نجوم سعادت نظارا كه بارهه خان شجاعت سيد
 و بخت تحريك كه ينوال ادربود  خزيده عزلت ةگوش  بهگزيده خمول ةشيو خود وطن در آن بنابرو 

 و سبو زمين سعادت احراز از و رسانيد جاه آسمان درگاه  بهرا خود آمد بمرغّ و محرك اقبال تحريص
 ماه هشتم در و شد زمين يرو انور مهر و اكبر سعادت نظر منظور يتازگ  به ونمود يبندگ مراسم يادا

 از طالعش كوكب هزارسوار دو و ذات يهزار )٤چهار( منصب  بهليعا ةمرتب  بهيترقّ وساطت  بهمذكور
 افعال بدايع كه بديع سانحه آوان اين در مه .هگزيد انتقال قبول و اقبال ةشرفخان  بهخمول ةلكدوبا

 معروض جراتگُ ةصوب منهيان اخبار بنابر ،است مشيت ةمشيم در ابداع لطائف ودايع از بل طبايع
 ةعرص  بهيا گوساله است مذكور ةصوب مضافات ازكه  هرودب موضع در كه افتاد خالفت موقّف واقفان

 در هم الوجود بديع ن آو سرگاو هيأت  بهيباق و اسبسر  صورت  بهيكي داشت، سر سه كه آمد هودش٥
 ةصوب واقعات در نيزو  پرداخت خويشتن كريه منظر قبح ننگ از را يبهيم پيكر .داد جان اعتس

 و چشم چهار و پا دو و دست چهار و سر دو كه يا غالهزب حدود اين در كه پيوست ظهور  بهاحمدنَگَر
 عدم راه مادر٧ همراه دم همان در و گرديد گياننظّار٦ حيرت باعث آمده وجود  بهداشت گوش چهار
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 مسعود ارنظا منظور حضور سعادت ادراك از يخويشگ بهادر نظرت اوقا اين در هم و گرفت پيش
  .ذرانيدگ پيشكش فيل زنجير دو گرديده باال عالم

 منزل صاحب دريافته سعادت قدوم فيض خان آصف هالدول يمين منزل پايان خير احيان اين در
 مكان سليمان آنحضرت مسعود ورود ةشكران  بهزمان آصف آن و پذيرفت استسعاد عيادت سعادت به

 آالت مرصّع جواهر از اليق پيشكش گرديد شفا و عافيتوقوع  موجب و صفا و نور  وروظه باعث
 كابل ةصوب از خان لشكر نيز و يافت آن بر اقبال و قبول نظر پرتو كشيده حال و وقت درخور گرانمايه

 يافته جاويد١ سعادت آن تفويض  بهخان سعيد گشته پذيرتغيير او از وقت يمقتضا  بهاوقات اين در كه
 است يجهان دوسعادت  ةسرماي كهاشرف  مالزمت شرف دريافت  بهسرنو از را خود رسيده بود،

 پيشكش نسب صرصر اسبسر  يس و روپيه لك يك و نذر ةصيغ  بهياشرف هزار  و چهاررسانيد
 و شد مختص دكندار  صوبه خانان خاِن تغيير از يدهل دارالملك يصوبگ صاحب خدمت  بههگذرانيد
 كه هللا لطف و خان راوازس٢ پسرانش  باآمده عميمهاين سرماية عنايات  ضميمه خاصّه خلعت مرحمت

  .گشت مرخّص بدانصوب بودند شده سرافرازخلعت  تشريف از
 االول ربيع سلخ جمعه روز مطابقفال  مبارك جلوس سال پنجمين از مذكوربيست و سيوم ماه 

ي و فرخ  بهپيوند جاويد عمر ميويس و چهل سال قمري وزن جشن يهجر دو و چهل و هزار
 و عشرت و عيش از اثر سعادت روز اين رسوم سرتاسر و٣ پذيرفتذين آ ساله هر آيين بر فيروزمندي

 رسيده پايان  بهنيازمندان مرام شير خان و محتاجان كام وفق بر بخشايش و بخشش و دهش و داد
 لباس در آوان اكثر كه يستان يگيت حضرت يكامران و يافت ماانج يدلكش  بهانجمن و يخوش به وقت

 روز همين در٤ و بست صورت يوجه بهترين  بهنيز روز اين در رددگ مي گر جلوه يده داد و يكامبخش
 زيدو زر خلعت مرحمت و معاودت رخصت سعادت  بهرا ايران يايلچ بيگ يعل محمد اندوز شرافت

 و كامران خاطر ادرم بر نواخته سيمين ةحوض و فيل ماده  بايخاصگ فيل و مرصّع خنجر ٥كمر و
 توله صد چهار آن از ييك چنانچه بود توله هزار مجموع اوزان كه كالن ياشرف چهار و فرمودند فيروز
. مذكور ترتيب و وزن  بهروپيه چهار همچنين و كمتر يديگر از توله صد  بههريک يباق و داشت وزن
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 كه ٢اتيانعام مجموع و فرمودند عنايت بركت و ميمنت بنابر١ بود مبارك سكّه  بهمسكوك يهمگ چون
 افتي ظهور او ةدربار رخصت شرف ٣دريافت هنگام تا اشرف مالزمت افروز سعادت زرو آغاز از

 يكاش يركنا حكيم فرخنده روز ين ادر هم و كشيد٤ روپيه هزار بيست و لك چهار  بهاجناس يسوا
 زيارت رخصت او اللتماس اخانشير ه پذيرفت نوازش نقد روپيه پنجهزار انعام از »مسيح« بهتخلّصم

  .گرديد كامروا يرضو مقدس مشهد

و گزارش برخي از سوانح  ٥دولت جاويد تأييد كليد  بههكالنَ پيوند اشكال قلعه پذيرفتن گشايش
  اين احيان فرخنده پايان

 ازراق مفاتيح٦ انگشت پنج از حضرته جلّت االطالق يعل اقرزّ حضرت تفويض كه را يسعادت صاحب
 رسانش فيض )احسانة پنج بنيان جود( بنان اگر گذارد مشيت مشت در احديت٧ درگاه خواران يروز
 باشد پيوسته آن  بهضنّت  بيوهاب حضرت عطيات وسائل ةسررشت و وابسته بدان يعالم كار گشاد كه
 زر دست روز  بهروز اگر و باشدن شگفت ،گشايد حصين يحصن سان هالل ماه هر ياشارت محض به

 فتح حال شاهد و نبودنما دور نمايد مفتوح غرب و شرق اقاليم از يكشور آفتاب ةپنج چون افشانش
 آبان ماه دوم زمان خان داشت عرضه ضمن در آن نويد كه دكن ةمنيع حصون از است هكالنَ ةقلع

 يسع کيفيت و گرديد ند،ارنورپ انجمن يافتگان شرف كه نصيب سعادت بانانص كامل زد گوش٨
آن   بهخان عنبر پسر خان فتح شكشاك از نظام يب كار نظام ةسررشت چون :كه دارد صورت اين مذكور
 و رنجش علّت كه خان فتح يشكنپيمان  و يبدعهد بنابر هكالنَ بان قلعه خان محمود كه كشيد مقام
 نبوده خاطر مطمئن او ةمواخذ از چون و نداد او  بهرا قلعه انديشيده او از بود شده دكن يامرا ساير يرميدگ

 ،كند نمي فوت فرصت٩ او يوزت كينه و يكش انتقام در يابد وقت روزگار مساعدت از هرگاه كه دانست يم
 بهونسله يساهو مدد  بهكه شد آن صدد در ه درآمدخود روزگار مآل و كار ةانديش مقام  بهالجرم
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 تسليم كه داد قرار خود  باو هداردانگ او خواست باز رش از را خود وسيله بدينكه  شايد جسته توسل
 ينوال ادر فرجام بد آن چه بسازد خود كار ضمن اين در ساخته ساهو  باسازش ويزادست را مذكوره ةقلع
 يرنگمس و١ نگربتَ و كناِس ممالك بر هتافت پناه جهان درگاه يبندگ از رو يانديش تباه و يمنش شقاوت از
 محبوس قلعه در كه را نظام يب منسوبان از ييكو  بود يافته دست جبر  بهنوكَكَ محال سرتاسر يرنَج و

 خود نهاده نظام يب اوالد از يخردسال بر دكن يكالن و يساالر نام كه خان فتح بابز ا برآورده بود
 اين پناه در يخودرائو  استبداد ةحلق و بود آورده چنگ  بهيويزادست نيز او داشت يخودسر ةاراد٢

 را قضا. گذاردباز  او  بهرا قلعه زده اهوس يدولتخواه٣ از دم كه خواست الجرم. دز استقالل ِرر د بنامزد
 پيوند ابد دولت ياوليا دست  بهنيز  بند٤حصار اين گشاد و بست كه بود اين قدر يمقتضا كه آنجا از

 بر بود رارب و يسخاند و دكن كل٥دار  صوبه پدرش خانان خاِن نيابت  بهآوان آن در كه زمان خان درآيد
 استواقع  هكالنَ ينواح در كه لنگل حصاردار  قلعه ويره قاسم مير توقّف يب  ويافت وقوف يمعن اين

 و مستقيم صراط كه ارادت و تعبودي شاهراه  بهرا خان محمود درآمده دهد رو كه راه هر از كه نوشت
 ترسانيده عالم مهام سرانجام و روزگار كار پايان از و نمايد يرهنماي است سعادت سرمنزل راست جاده

  .دارد باز خاطر داد قرار انصرام از
 خواه ٦خاطر عنيم اين خود خان محمود  درآمديمعن اين جمزااست رد از نخست قاسم مير چونو 

 بنابر او  ونمود هكالنَ  بهمذكور مير حضور توقّع پيغام و نامه بر اعتماد عدم يمقتضا  بهخداخواسته از را
 و ترغيب و بسيار يگفتگو از بعد كرد و اتمالق مشاراليه خان  باو شد يراه ساعت در وقت صالح
 آنگاه نموده درست عهد عقد نخست و داشت باز كار از ردو ةاراد٧ آن از را او شمار يب ترهيب
 يكلّ نانياطم را او که نچندا آورد ميان در وعده ءوفا در پسند خاطر ياهسوگند و دلخواه يپيمانها

 اوست سابق خداوند يسرافراز المال رأس كه واال هدرگا يبندگ  بهگردن و گشت خرسند و هنمود رو
 خاطر جمعيت تحصيل بعد كاردان فهم معامله مير  وداد ابدي دولت ياوليا  بهقلعه تسليم٨ قرار نهاده

                                                   
  .ديوان, ٢٥برگ   .1
  .موزة دهلي, ٢٦برگ   .2
  .برتيش, ١٦برگ   .3
  ).برتيش(حصار نيز   .4
  .تونک,  ب٣٣برگ   .5
 ).موزة دهلي(مراد خاطر را   .6

  .ديوان,  ب٢٥؛ برگ موزة دهلي,  ب٢٦برگ   .7
  .تونک, ٣٤برگ   .8



  ٧٧ \\ جلوس سال پنجم

 مالئمت ١كمال در ياستمالت ةنام حال يمقتضا بنابر مشاراليه خان و نمود زمان خان  بهكار حقيقت ابالغ
 عجم همراه نوشته او  بهوعيد از يخال وعد انواع مشتمل بر و اميد و نويد هزارگونه متضمن يوارهم و

 فرستادگان گشته مستمال و مستظهر عهدنامه آن ةمطالع از مذكور خان  وساخت يراه منصبدار
 نام مظفّر و ورمنص كه را خود رشيد پسران تمام يميدوارا  باو فرستاد باز محروم را مقهور يساهو
 زمان خان خدمت روانه قاسم مير ولد معصوم و عجم صحبت در خود وكيل ابوالفضل يقاض  باداشتند
 قرب خبر استماع از بعد زمان خان  وپرداخت قلعه ساختن يخال  بهيكلّ يبال فراغ  بهخود و نمود

 مستلزم كه ايشان يدلجوي و تفقّد مراتب ايشافز و استمالت مزيد راه از خان محمود پسران وصول
 ياقوت پسر فخرالملك  بارا خان اسالم ولد ناخ اكرام است خان محمود وفاق ةطريق التزام و اتّفاق٢

 نخست مالقات اتّفاق از بعد و داشت ارسال ايشان استقبال سبيل بر ٣يدكن خان دالور و خان خداوند
 از فيل و اسب و خلعت سوار صدپان و٥ ذات يهزار دو منصب٤ تجويز  بهرا او نخستين پسر منصور
 و ذات يهزار منصب تجويز  بهرا مظفّر او برادر آنگاه  وداد ياميدوار وي دلده٦ شريفه خاصّه سركار
 مقام  بهآنگاه. بخشيد يكامگار خاطر داد قرار اضعاف  بهنموده نوازش اسب و خلعت و سوار پانصد
 تجويز و داد او برادران  بهخرج مدد سبيل بر روپيه هزار ده نقد دم درآمده ٧جيلتع  بهماانع و اكرام

 آرميده داتتفقّ اين  بهرا همگنان نموده ابوالفضل يقاض نامزد سوار صد دو و ذات يپانصد منصب
 معروض را يمعن اين حقيقت رسائل و رسل رسالا اوقات عرض در زمان خان چون و ساخت خاطر

 كه آنجا از بود نموده باب اين در عنوان عاطفت فرمان صدور التماس داشته واال درگاه ملتزمان
 مبارك دست كف نشان است يپرور ذره و ياميدوارنواز همواره حضرت بندگان اقدس طبع يمقتضا

 گذاشته نشان قضا مضمون عاطفت فرمان نوانع بر است فتابآ ةپنج و بيضاء يد ةنمون همانا كه
 و بودند٩ داشته ارسال بلوچ بيگ جعفر مصحوب عنايت يرو از اسب و٨ مرصّع شمشير و خلعت با
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 از پس براينبنا بود دهرساني مطاع جهان فرمان رسيده خان محمود پسران وصول از قبل بيگ جعفر
 و( گبي جعفر همراه قاسم مير ولد معصوم  بارا منصبدار ،عجم و مظفّر و منصور يدلگرم تحصيل
 در سر اين بر را مشاراليه رسانيده بدو را تبركات و فرمان كه فرستاد خان محمود نزد داده )او حشم
 بيگ جعفر  بهگرفته او از ار قلعه كليد و سازند قدم ثابت درگاه يها بنده موافقت و يدولتخواه باب

 عمله ساير و حشم ةعلوف و قلعه ةذخير سامان يبرا ابداً  وهللارها عم عامره ةخزان از١ كه يمبلغ و سپارند
 يهمراه خود و نمايند بيگ جعفر تسليم قلعه دربود  داشته ارسال ايشان همراه )اندوخته( حراست
  .سازند رپو هانبر داخل را او آورده جا  بهخان محمود
 آمده پيش كروه دو اطاعت و انقياد اقدام  بهخان محمود رسيدند قلعه ينواح  بهفرستادگان چونو 

 و تسليمات از معهوده مراسم  ونمود اقدام استقبال مراسم يادا  بهرغبت و طوع كمال يرو از
 بر گرفته تمام تكريم و تعظيم يرو از را الشأن عظيم نشان قدر فرمان رسانيده تقديم  بهسبو زمين

 از سرمد تفاخر فرق بود يافته اختصاص آن ارسال٢ يسرافراز  بهكه خاص تبركات بركت از و سربست
 اتتعلّقم و مضافات از پرگنه هشت  بارا قلعه ماه مهر پنجم و بيست٣ يكشنبه شب و گذرانيددر  فرقد
 آن مجموع جميع دام لك چهل و كرور دو تقدير اين بر بود آن حاصل حال روپيه لك شش كه آن

  .ه درآمديدولتخواه تصرف تخت  بهاو تمكين و تسليم از شد مي واليت
 مرحمت از و رسيد پور برهان  بهمعصوم و عجم و قاسم مير همراه ينزديك آن در هم بالجمله

 روپيه هزار پنجاه انعام و سوار هزار دو و ذات هزاري ٥چهار واالي منصب تفويض و٤ فاخر خلعت
  .رسانيد باال عالم ذروه  بهافتخار تارك نقد

  ساعت خنده فروقات ااين وقايع
 يانقضا از بعد ديار آندار  صوبه خان قاسم كه رسيد اقدس عرض  بهبنگاله ةصوب واقعات از ينوال ادر
 رضوان و رحمت عالم جوار به٦ ذفان قدرقاضي و  ياضق يمقتضا بنابر يهوگل بندر فتح از روز سه

 و فتأسقع مو او فوت ارادت و اخالص نهايت و قابليت و يسعادتمند كمال از و شتافت آنحضرت
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 ،اند عقيدت اصحاب و حقيقت ارباب اخالص و وفا١ جوهر گوهرشناس كه حضرت بندگان تحسر
 الحقيقت يف چه باشد، مرتبه اين در او از يحقيق نعمتيول يرضامند كه يا بنده حال خوشا يا. گرديد
 وقت اين در ذالٰه است، يخداوند حضرت يرسندوخ و يخوشنود موجب اءنش هردو در مرتبه اين

  :)دفر( نمود، ادا امقم حق وام بيت اين يخوان مناسب  بهسگال حق حال زبان٢
  يراض يشو و كز كس آن سعادت يزه  خدا يرضا موجب چون تو ياـرض بود  

 ييعن الشأن عظيم القدر جليل رام اين تقديم  بهتوقّف يب عظٰمي خالفت موقّف از خان اعظم بالجمله
 هشد صمرخّرديده گ مختص اسب رأس دو و فاخر خلعت مرحمت  بهو گشت امورن بنگاله داري صوبه

 كه مقدس مشهد اهل از تخلّص يقدس جان محمد يحاج كالم جادو فن، نادر شاعر ايام همين در و
 و يشاعر فن در تفرد كمال  بايركاپرهيز و يمند ورع غايت و صفات تنزّه و ذات تقدس ةمرتب نهايت
 طواف احرام وطن از ،دارد اتّصاف داده بهم دست كمتر هماد در همانا مراتب اين اجتماع كه يسخنور
 جان ميان بر دل ته از جان و انس اللج و جاه ةكعب و حتاجانل مآما و٣ يامان ةقبل اين مقام و ركن
 پناه جهان درگاه بندگان ستايش در كه غرا يا قصيده و رسانيد عظٰمي سعادت اين ادراك  بهرا خود بسته
 فاخر خلعت مرحمت از هجالعال يعل  ونمود دانشا پرنور حضور٤ در بود كرده انشا آورد ره طريق به

 او كه كارفرما بخت تحريك راه از و يافت صله رسم  بهپيهرو هزار دو اندوخته سرمد مفاخرت ةسرماي
 ه درآمدزمان و زمين خديو بارگاه ثناطرازان ةحلق در بود شده راهنما طريقت ارباب ةقبل بدين را
 ةكوكخان  نيالد قطب ولد فريد شيخ ينوال ادر هم و يافت انتظام واالشرف درگاه يها بنده سلك به٥

 و فتريپذ يجاودان افتخار سمت سوار هزار و تاذ پانصدي و هزار منصب  بهيمكان جنّت حضرت
 است پاسبان كيوان آستان گوشان حلقه به سلسله ةسرحلق آوان فرخنده اين در كه خان دارقلع منصب

  .افراخت اردوسپهر  بهسراعتبار يافته امتياز سوار صد چهار و ذات يهزار اضافه و اصل از٦
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 ةشاهزاد ييعن بلنداقبال بخت نجوا ةپادشاهزاد جهۀ بهپرويز سلطان سير وراح ةصبي يگارتخواس
 ساچقرسم معهود  ارسال و واالاختر وهداراشك سلطان١ منظر شيدرخو محضر فرشته كامگار نامدار

 پايان سعادت احيان اين عايوق بيان ذيل به
 ينامتناه ةجليل يعطايا ازاي  عطيه يموهبت ترين شريف و يلهل جزيله ينعما از ينعمت ارجمندترين

 لةكام حكمت ينامتناه ةسرحلق و انسان يعال نوع ييندگپا مناط كه است تناسل و لداتو ةكامل متكح
 انتظام و جهان كار نظام ةسلسل ارتباط ةسرحلق و انسان يعال نوع يپايندگ مناط كه است تناسل و لداتو

 واالترين و مواهب باالترين كه احفاد و ٢اسباط تكثير و اوالد دتعد كه پيداست و است جهانيان روزگار
 نسبت الخصوص علي است مکررغير يتمکرم و ديگر موهبتي ناس آحاد عموم ه ب٣قياس است مكارم

 نسل كثرت ةنتيج و شريف ذريت يبقا ةثمر و عالم كمالشجرة  يرومندب كه آيين عدالت سالطين به
 اين وجود ةدوح اصل ينما و نشو وفور فرع آدم يبن استكمال نهال يبارور و٤ است ايشان كريم

 واجب ندزمان يابنا مهربان يآبا ةمنزل  بهباال عالم ارباب مانند كه واال ةطائف اين بر الجرم .شأنيذ جميع٥
 يمبدا ةعطاكد از  كهعظٰمي تمکرم ني آاعطا استعجال و استحصال در كه است يعقل الزم و يعين
 كه نژاد سعادت اوالد تزويج در هالما و اهمال تجويز ييعن دارند مبذول جميله يمساع فياض٦
 كامل بينص بالغ هر ننموده است فساد و كون عالمفاسد  اصالح و كاسد تزويج ثباع تالحقيق يف

 دهند انتظام ازدواج سلك در صفات شرافت و ذات كرامت ةقبيل از يا عقليه  باامجاد اوالد از را نصاب
 است پرويز سلطان واالاختر دختر ساختن نامزد خردنژاد بنياد حكمت مقدمة اين نتائج از و
 و آن اتمقدم ةتوطي و سامان ةتهي و داراشكوه سلطان اقبالمند، يار، سعادت بخت، جوان ادشاهزادهپ با

 يضيا هرم يلوا ةماهچ ةاشع پرتو از يسخاند واليت كه اينوال در هم :که نآ يمعن اين يصور سبب
 ةآسي مقدس مهد نزول از خاك مركز پاك خطّه هنوز ،بود جيس بر فلك غيرت اعظم نير مقام قائم اين

 شفقت كه آنجا از نگشته، افالك محيط روكش يممتازالزمان مآبغفران نواب ياعن عهد مريم و وقت

                                                   
  .تونک, ٣٧برگ   .1
) Or 1676نسخة خطّي كتابخانة برتيش شمارة  الدين طباطبائي ـ پادشاهنامة جالل(اين واژه روي حاشية متن كتاب   .2

, السالم و اسباط از فرزندان از آل يعقوب ها و فرزندان يعقوب عليا ا بالفتح فرزندان و گروه: اسباط, شدهچنين توضيح 
  .چون قيايل است در فرزندان اسٰمعيل

  ).موزة دهلي(قيام   .3
  .ديوان, ٢٨برگ   .4
  .موزة دهلي,  ب٢٩برگ   .5
  .تونک,  ب٣٧برگ   .6



  ٨١ \\ جلوس سال پنجم

 طينت يعرش سرشت يقدس آن دارد يم سبقت سمت آبا عطوفت بر قلب ترقّ فرط يمقتضا  بهامهات
شاه  سلطان و داراشكوه سلطان نژاد يعال ٢تبارواال يها شاهزاده١ چون كه ندرسانيد اقدس عرض به

 فرمايد اقتضا يآرا جهان يرأ اگر ،شده ايشان تأهل وقت و٤ اند رسيده٣ يرعش تكليف ةتبمر  بهشجاع
پيراسته  و آراسته نسب و شير خان كمال ةحلّ و يمعنو و يصور جمال ةحلي  بهكه پرويز سلطان ةكريم
 است يآشيان عرشاش نواسة حضرت  ي والده ماجدهمكان جنّت حضرت فرزند يگرام مرحومش ةوالد
  .گردد اعظم شاهزاده مهين محترم حرم يبانو

 انتظام را تمکرم محيط گوهر گرانمايه آن نموده صائب يرأاين  تصويب يپناه خالفت حضرت
 ةحديق وةنوبا تماما و سيادت ةشجر ةثمر و فرمودند نامزد عظٰمي خالفت التاجةدر ازدواج سلك در

 است ة صفيهصفوي ةسلسل ةسالل كهرا  ميرزا رستم كبٰري ةولعضدالد ةرضي ةصبي ياعن كرامت و واليت
 در شمرده شجاعسلطان شاه  ياله خالفت ةدوح اصل فرع يشاهنشاه بوستان نونهال پيوند سرافراز

 اتمقدم ةتهي يپ درمذكور  ٥پيشنهاد يمقتضا  به ونمودند زد زبان  بهرا عاطر خاطر داد قرار باب اين
 بنابر و ساختند مأمور امور اين مايحتاج سرانجام  بهرا يپادشاه ات مهمانطراز سامان شده ريكارخ
 و اكبرآباد ةدارالخالف ةشريف ةخاصّ سركار كارخانجات٦ عمله تسلطن بيوتات نتکفّالم يسركار

 و زيور٧ ساختن در و پرداختند يسام امر اين دربايست سرانجام  بهگشته كار سرگرم الهور تدارالسلطن
 اثاث و اسباب ساير و نقره و طالنقدة  و زر تار  بهمطرز اثواب و سيمينزرين و  ظروف و آالت مرصّع
 تجراگُ در بصيرت صاحب خبير قانارگيراگ و نمودند جهد بذل وقت و حال يمقتضا فراخور بيوتات

 نفائس منبع كه سورت بندر خصوص بنادر ساير و نسنارگاو و نساتگاو و همالد و سنارب و نتَپ و
 انواع پرداختن و ساختن در ياعل المر اخانشير  است جواهر معدن و ياللئ مغاص همانا بل نوادر و٨

  .رسانيدند اتمام  بهرا يتمام و يهمگ نموده اهتمام حلل و يحل
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 رضوانمآب نواب ناگزير ةقضي وقوع  بهتقدير يمقتضا  بهاست روزگار معهود رسم كه آنجا از ناگاه
 موكب چون و ماند تأخير حيز و تعويق دربند يچند كارخير اين سرانجامت، گشت پذير تعلّق عليا مهد

 آن ارتحال هنگام از تمام سال يك ودهمن معاودت خالفت محيط مركز  بهرپو برهان ةخطّ از سعادت
 است، مشهور عرس  بهكشور اين در كه روز اين امسال رسوم ساير١ و شد يمنقض خصال فرشته يبانو

 اين٢ تمالل و كلفت مالك از يشاهنشاه حضرت كه حالت آن در آمد ظهورپذير شد، مذكور چنانچه
 همواره چون نداشتند سرور و سور دماغ و عشرت و عيش برگ و سر يزدا نشاط يزا اندوه ةحادث
 يمبان و مراسم يباد و يبان خود عنقريب كه بود آن نگران محفلصدر  گزين مسند آن عاطر خاطر

 ترتيب  و بايدايد شكه يآيين  بهشده اعظم ةشاهزاد يگرام خصوص كرام عظّام يها شاهزاده دامادي٣
 و زينت سامان ةعهد از ينحو  بهو نمايند خالفت اعيان صدور، سرور يها سرمايه آن سور انجمن آذين
  .باشد المثل ضرب مورد آن سرانجام حسن يگيت يبقا تا كه برآيند شايان جشن آن زيب

 زيورپذير ظهور رتصو در نظير حورا يةسان آن منير ضمير مكنون كه رسيد انور خاطر  بهالجرم
 از ٥االولي٤يجماد شهرسيم  يكشنبه روز مطابق آبان دوازدهم انيران روز از يگهر يازده آن بنابر گردد،
 يمواز و نقد روپيه لك يك مشتمل بر اليق ساچق گشته يسپر يهجر دو و چهل و هزار سال شهور
 خان افضل يامعلّ اعظم دستور وبمصح ثمينه ةاقمش نوادر و گرانمايه جواهر انواع از جنس مبلغ٦ اين
 و شايان آيين  باصدور صدر خان يموسو و سامان  خانميرجمله و ميربخشي خان صادق و

 از بيگم بانو جهان محترم حرم آن يآرا صدر و داشتند ارسال مرحوم پرويز سلطان منزل  بهنمايان روش
 جا  بهمقام )يمقتضا( طبق بر افروز طرب روز اين رسوم ساير يشناس قاعده و يدان آداب كمال يرو

 طرح مقراضآن   بهقطعاً كه ديار هر ةاقمش نفائس از درست يها پارچه تقوز چندين نخست. آورد
 فرموده عظّام يامرا آن از هريک نامزد جداگانه ندبود ندوخته سوزن٧ يآشناي بر نظر و نينداخته يهمدم
  .نمود فرستادگان اكرام و اعظام و تعظيم مراتب نهايت مراعات آنگاه. فرستاد بيرون
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  آبان ماه سوانح ةتتم بيان
 عادل از كه تركمان خان اعتماد. پذيرفت صاختصا خاصّه فيل مرحمت  بهخان جعفر روز اين در هم
 مرحمت و روپيه هزار بيست انعام بود رسانيده پناه يگيت درگاه اين يبندگ  بهرا خود رنجيده خان

 ديگر و فيل زنجير دو رسيده احمدآباد از خان اخالص. گرديد كامياب يافته يخان قزلباش خطاب
سعادت  احراز باز يردوخ از كه يارمن ذوالقرنين. گذرانيد پيشكش سبيل بر جراتگُ ةاقمش نفائس١

 و هند روش يموسيق در که نآ بنابر بالفعل و شده كالن يمعن بدو درگاه يبندگ  درو نموده مالزمت
 تعلّقم او فوجداري  بهكه بهرايچ از ينوال ادر است، انور نظر منظور و دارد تمام مهارت نغمات٢ تأليف
 فيل زنجير پنج و دريافت مالزمت سعادت رسيده٣ ،داشت اجاره سبيل بررا  آن ينواح پرگنات بود
 دارنوازيدين و ينداريد بروز باعث يتازگ  بهآن وقوع كهاي  واقعه ينوال ادر .گذرانيد پيشكش رسم به

 ييعن تن دفتر نمودن حواله ،افتاد روز يرو بر آن ظهور ةجلو گشته گستر معدلت، پرور اسالم پادشاه
 يضامقت  بهآنحضرت چه است، يجراتگُ طيفعبداللّ ملّا  بهجاگيرداران ساير تنخواه و طلب ةسررشت
 شعار ديانت مسلمانان يديوان اعمال و اشغال متصديان ساير٤ كه آنند صدد در همواره يديندار كمال

 تاهندوان مرجوع نباشد  ات عمد به مهملمقدور امور ملكي و مالي خاصّه اخانشير و  باشند آثار كفايت
 و نبوده يرجوع و يبازگشت را يتقو و لفض ارباب و مشايخ و سادات خصوص و اسالم اهل عموم

 گرفته داسيي ما يرا از را مذكور دفتر آن بنابر نشوند خفّت متحمل ايشان  باتواضع و قلّمت لباس در
 بود نموده جمع احتياج قدر  بهسياق فن وقوف و يعملدار  بايدين پاك و يدان معامله كه اليهمشار به

 تن دفتر فرد را حيات عطيه مد مشيت ةديوانكد بخشيان ايام اين عرض در را قضا  وفرمودند تفويض
 داخل هتانداخ وجود ةروزنامچ از را او نام قدر اثبات و محو دفاتر محرران نموده حك مذكور يرا

  .ساختند عدمة سياه

  ذكر كياست پادشاه:  آذرماه وقايع
 خود علم مبلغ قدر  بههريکو  دبو محفوف كشورفت ه دانشوران وجود  بهآيين ارم محفل كه آن چهام
 و ٥تبحث يپ در پيوسته كه پژوه حكمت مشرب، حكيم پادشاه و گفتند يم يسخن فن هر ابواب ساير در
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 فرمودند يم وگو گفت از هر در نموده مدخل باب هر در ندا كلم غنواب تذكار و ذكر و حكم لوامع تفتيش
 كه هالدول يمين اثنا اين در. كشيد ملوك يحكما اوضاع و حكما ملوك احوال  بهسخن ةسررشت تا

 كه رسانيد مبلغ بدين اسكندر يثنا و ستايش ةمبالغ ،است زمان سليمان آصف١ و عهد سكندر يارسطو
 كردار درست گفتار راست پادشاه آن فعل و قول بر لعقولا يذو افراد از يفرد هيچ يمتماد مدت اين در

 تنبو چون” كه فرمودند آگاه حقائق پناه، خالفت حضرت .نپيمودهدخل  راه يمباد بل ننموده، گرفت
 ينب سكندر تاريخ كه ئمها ينمحقّق قول بنابر و نرسيده ثبوت ةدرج به) رومي( فيلقوس بن اسكندر

 جواب :که نآ نخستين است، كردار و گفتار بر٢ دارد ايراد دو دبا يدستور  بهرا ما است اكبر ذوالقرنين
 گفت چنين داد يم خراج رسم  بهساله هر فيلقوس پدرش كه طال هايبيضا طلب باب در دارا سؤال و
  ع :كه

  نهاد ينزر ٣ بيضةكو مرغ آن شد
  ومشهور ترتوا سبيل بر السنه و افواه در و است مذكور نيز اخبار ةمعتبر كتب تواريخ در چنانچه

 بيضه ذامعٰه و مايه فرو غايت  بهاست يجانور ماكيان چه ،دارد ادب سؤ كمال پدر  بهنسبت سخن اين
 مجلس  بهرسالت لباس در و نمودن احتياط و حزم ةطريق ترك دومين. است يالمؤنث مستلزم نهادن
 كه يامر ارتكاب دانا از چه است، دور خردمندان طور )و طريقه( از شيوه اين  ورفتن يهدع بر نوشابه
  .نمايدن هرگز نباشد پذير چاره٤ و آرد بار يپشيمان
 هاپادش اين مهد عادتس عهد در وجود اتّفاق ةشكران  بهپرنور حضورانجمن  حاضران حال اين در٥
 مقدار و قدر دستگاه فسحت فراخور آنگاه٦. گشادند آفرين پاس جهانس  بهزبان نخست آگاه معارف
  .آوردند جا  بهدولت و دين ديار از و عمر طول يدعا يط در آميز حكمت سخنان اين ستايش خويش
 پناه عالم درگاه يبندگ از يمنش كوتاه و يانديش تباه بنابري دكن ليهكوكا راو نتسوي اوقات اين در

 قيد در يرضو خان شكن صف را او اطفال و عيال چون. وندديپ خان عادل  بهكه نمود اراده تافته رو
 از يبعض يميانج  بهودهپيم ندامت طريق نموده بازگشت خود زشت كردار از ناچار بود آورده ضبط
 يسرافكندگ بةرق زيور يبندگ ةربق گيتاز  بهنموده مالقات را خانان خاِن خان مهابت ،يدكن يامرا
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 و هزار سابقاً كه يمكان جنّت حضرت ةكوك خان نالدي قطب ولد فريد شيخ ينوال ادر هم و ساخت
 در و گرديد كامگار سوار ١و دو صد ذات يصدپان ةاضاف بهمنصب داشت  سوار هزار و ذات پانصدي

 دو او منصب از ديگر سوار هزار شده كابلدار  صوبه خان سعيد حال شامل آنحضرت عنايت آوان اين
 سوار هزار چهار و تاذ يهزار چهار منصب  بهاضافه و اصل از چنانچه يافت، امتياز اسبه سه و اسبه

  .پذيرفت يسرافراز اسبه سه و٢ اسبه دو بالنصف
  .گرفت ارتفاع يبار ندارا صيدگاه آهنگ  بهواال٣ يلوا ةماهچ ماه ششم بيست و

  يد ماهو تتمة و وقايع  سوانح
 بود شدهپذير تغيير او از احيان اين در نظير ارم كشمير واليت داري صوبه كه خان اعتقاد ماه اين هفتم

 اقسام مشتمل بر ٤يپيشكش و گذرانيد نذر ةصيغ  بهروپيه هزار و مهر هزار رسيده مالزمت سعادت به
 مشكين از كه رقا اپر كيكل چندين جمله از. كشيد كشمير نوادر و نفائس و آالت مرصّع و جواهر
 سرگرم ديده آتش ٧يمو چون رشكش يبيتاب٦ را رويان الله٥ كاكل كالله و مويان ةسلسل پرخم پرچم

 را مصوران همانا كهدار  طرح كمربند و وار جامه و شال از ينهپشم انواع همچنين و دارد تاب و پيچ
 وار و گوش كرته و شال عالم اين از و ندهد دست يدرست گونه بدان نگار و نقش دست آن از مو قلم به

 و رسد يم بهم تتب قرا واليت در كه للحما ماكول ٩يشوح است يجانور آن و ٨كركو  كهستو پيچ
 ايدعو درست حرف او مالئمت مايهآن  يگرم پشت  بهقاقم شكم كه است يا پايه در آن ينرم

 پشم جنس از باف يقال يجانمازها و طرح خوش ١٠قالين دست اين از و آورد تواند ينمآن  يبرابر
 اقدس طبع تصرفات دقّت و نزاكتبركت  و يهنرنواز و يهنرپرور يمن به١١ ينوال ادر كه مذكور
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 يها كارخانه در چنانچه واالست، خرد توهم مراتب فوق١ باالتر آن از كه رسيده يجاي  بهرس دقيقه
 جنس همان از و شود يم تمام باشد عراق تومان سه كه روپيه نودر  بهاليق يگز شريفه خاصّه سركار
 ازآن  كه بافند يم يقال نيز الهور تدارالسلطنجات سركار عالي در كارخا دري اعل المر اخانشير  پشم
  .آرد ينم كم يپا كشمير كار قماش دست

 سركار يرفوجدا كه بارهه خان دلير سيد كه پيوست وضوح  بهجراتگُ ةصوب واقعات از ينوال ادر
بشد آنجهان محلق گسسته حيات عالقه از تعلّقپيوند  بود تعلّقم او  بههرود.  

 هالدول يمين  ونمود معاودت يعظٰم دارالخالفه  به٢يبار گاهشكار از سعادت موكب ماه دوازدهم
 از شتافته استقبال  به،داشتند توقّف اكبرآباد در ياعل الحكم شير خان واال اهدرگ يها بنده و امرا جميع با

 اشتهار ٤ههرد باغ  بهكه منزل نور٣ در و شدند اقبال و سعادت انواع يپذيرا جالل و جاه موكب پذير
ي ط در و گذرانيدند شايان نذور اندوخته سرمد سعادتسرماية  اشرف متزمال شرف دريافت از دارد
 آهو اردههچ و گاو نيله پنج و بيست شد يم شكار٥ نشاط صرف ساعات فرخنده اوقات اكثر كه اياماين 
 رقااو يك و يمرغاب دوازده و كاروانك پانزده و دراج شش و يس و يكصد و دنانداخت هخاصّ تفنگ به
 اعيان و امرا اعاظم اكثر احيان اين در هم و شد شكار پرانيدند اقدس دست  بهكه اي رهج و بازانداز  از

 و اندوختند يجاودان استظهار و ياميدوار ةايسرم يزمستان٦ خلعت مرحمت يگرم پشت  بهدولت
 المال رأساين مايه  فروغ  بهاعتبار ةچهر بود داده رو دلخواه شير خان بر صيد که ناي پرتو  بهنيز قراوالن
  .افراختندافتخار 
 صاحب يها بنده ارادت٨ حقوق يادا همواره كه ٧ارزگ حق قدردان مهربان پادشاه وقت اين در

 خدمت سبق حق كه آيين اخالص معمر معتبر يها بنده ازرا كه  ابوالحسن خواجه نمايند يم  دادوفا
 صائب صاحبدل، مردمرشك باطن  انور قدوم نور از را او منزل ساخته عنايات مشمول داشت ديرين
 اميدوار داشت كه يمهلك مخوف ةعارض وجود  باشفابخش عيادت بركت از را او و فرمودند نظر
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در  قياس يب مرحمت اين سپاس١ يادا از پس شناس قاعده دان آداب ةخواج و نمودند جاويد يزندگان
 انداز يپا طريق  بهمخمل مطبقو  اول فرد زربفت ةطاق ده و يكصد نخست نيايش و ستايشلباس 
 حضرت بندگان  وديكش نظير كوه فيل زنجير دو و نقد ياشرف هزار ده مشتمل بر پيكش آنگاه. گذرانيد

 يهمگ خواجه يجاودان يسرافراز يمبان تمهيد بنابر انداخته آن بر اقبال نظر پرتو تمام عنايت روي از
  .ساختند موصول قبول موقع  بهار

 فتح آمد پايدار دولت ياوليا آثار سعادت روزگار فتوح احيان اين در كه نمايان سوانح از٢
 االجمال يعل آن کيفيت شرح در مقال بسط و مالوه صوبه مضافات از است يكهير كهاتا حصاربند٣
 آن زميندار و انگيز شورش گروه اين كردةسر كه يلبِه ةقبيل از يمتمرد نام تبهاگير كه است نمط ينرب

 پيش فرط از ،اندوخته استكبار ةسرماي مذكور حصار حصانت استظهار  بهبود خيز آشوب سرزمين
 ٤لكهب آورد يدرنم يفروتن  بهسر نداده قتملّ  بهتن تنها نهو  بود سرانداخته يپ را يانديش عاقبت پانگريها

 ظلّ حضرت همايون جلوس ٥ مباديدر تا آورد ينم نظر  بهننهاده يوقع را حدود آن حكّام از يك هيچ
 و شيدندك گريبان  بهسرها سرزمين هر دستان ازدر و شانكگردن يآسمان تأييد ينيرو  بهكه يسبحان
 سو هيچ از مدت نآ در چون تريبص ناقص آن ند،پيچيد نادام  بهپايها دزديده آستين٦ در دستها

 تا ورزيدو اضرار  اصرار تمخالف بر همچنانيك چشم ديده  و همگي را به نديدهيي نما چشم رو هيچ به
 و اطاعت از رو چشم خيره آن ،شد عنايت نظر منظور مالوه داري صوبه تفويض  بهخان ينصير ينوال ادر

  .نيافت موافقت اظهار توفيق وجه هيچ  بهتافته انقياد
 از .آورد سمت بدانه رو ساخت مخمر خود  بارا نظر كوتاه آن گوشمال نشان شجاعت خان الجرم

 راسخ عزم و برآرد بيشه از شير،٧ درآوردهشيشه   بهديو كه عظيمه است يعزيمت يعال همت كه آنجا
 از را كليد كه بسته زنگار يفلهاق و بگشايد پيوند طلسم يها عقدهبند  از بند كه ديوبند است ينافسو

 شهامت سردار آن توجه محض  بهگرايد، گشايش  بهآن دمدمه تأثير بنابر باشده كند اميد دندان آن فتح٨
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 چون :که نآ يمعن اين يصور سبب و گشت يزينهار يحصار و هداد دست مذكور حصار فتح١ راعش
 آنچهارسوي  زمينداران ساير عمسمو رزمجو هدارپس آن شايان توزك و نمايان صفوف يآراستگ
 اين  بهو رسيد بديشان عاليشأن خان آن شدت و سطوت فرط٢ و تد عو عدد كثرت هشد سرزمين

 حاباص و طغيان ارباب يدلها از هوش هشد همگنان زد گوش پيشتر كه نمايان داتترد ةآواز از نيمع
مايه آن و استحكام پايه آن در را قرار اساس رفته جا از لمخذو آن تمكين و ثبات يپا بود ربوده دتمر 

 نگرامس يميانج  بهگشوده معاهده و مصالحه ابواب درآمده نياز و عجز راه از الجرم. نماند استقرار
 مجموع كه كرد يمعن اين تقبل و نمود گرانمند پيشكش يادا دتعه نقد دم داده پيغام ورتك زميندار
 يساقهميشه  بوده همراهتا همه جا  جا همه از كه بفرستند خود خويشان از ييك  بارا خويش جمعيت

 طريق پيوسته پس اين از كه٣ داد توثيق و تأكيد ايمان غالظ وثائق  بهرا پيمان روابط و باشد كش
 مشروط نسازد نهاد پيش فساد و فتنه اهل يپيرو و عناد و يبغ ةراه بي سلوك گرفته پيش يدولتخواه

ة ديرين رقم و رفم كه مذكور ةقلع سليمب تبا در نبوده مكلّفروز  مالزمت  بهتكليف باب در که نآ به
 ازو  نبود اعتماد چندان نهاد بد ددنژاد آن ثيقموا و عهود بر را خان ينصير چون و نباشد مجبور اوست

 و يبغ اهل بنيان استيصال در حضرت بندگاني و خرسندي خوشنود كه دانست يم يدان مزاج٤ يرو
 ييواال يمراض از كه معاندين كفّار ةمعاهد و مصالحه  بهابواب اين در٥ درگاه يها بنده از و است طغيان

  .شوند ينم يراض نيست يخداوند حضرت
 و ورزيد قدم ثبات يحصار استيصال و حصار استخالص سر بر ننموده يمعن اين قبول الجرم
 را قلعه يكروه چهار شده نورد مرحلهو  گرد هبادي سحاب و باد شتاب  بهخود اصحاب  باسردارانه
 دل يكباره جالدت و شهامت ارباب لّدجت و تهور از تمرد اهل سرگروه آن و ساخت اقبال خيل معسكر
 داده دست از تحفّظ و يدار خويشتن سررشته اضطراب و ٦قلق فرط از و پريد سرش از هوش باخته
 جدال و قتال سر از خود حال صالح و وقت يمقتضا بنابر هرميد خاطرش از قرار و قلب از ثبات

 و اسالم پادشاه يبندگ و اطاعت ه درآمدامان طلب در از و نهاد يفروتن و عجز  بهگردن گذشته در٧
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 بار اين شعار مروت سردار آن و شمرد عافيت و سالمت النجاتراد ابواب مفتاح را قلعه١ كليد تسليم
 اكپ تفرقه خاطر جمعيت ابواب جميع از او و داد امان ناموس و جان  بهرا او پذيرفته را او٢ خواه در

 خان ماه دهمچهار شنبه روز  ونمود خان مالقات ادراك مذكور زميندار ٣سنگه نگرامس همراه اندوخته
 آن در شده مذكور حصار داخل منصور و مظفّر خود تابينان و جاودان دولت ياوليا  بامكان يعال

 نام هرگز كه مقام آن در و مودن يمسلمان مراسم اقامت اذان اعالن و اسالم ةكلم ياعال  بهضاللتكده
 وفق بر مكتوبه اتصلو قاهره عساكر كتائب و مواكب اهل ساير  بابود نشده يكس زد زبان دين معالم

 پادشاه جالل و موادجاه ازدياد و دولت دوام يدعا از آورده جا  بهجماعت طريق و سنّت اهل ةطريق٤
  .نمودند مقام حق يادا ملّت و ملك

  مااي اين وقائع از
 اين باغيان از يگروه كه اي ملكوسه كشان گردن گوشمال بر است هيلهور خان بهادر يافتن دست
 در پيش ملك اين سركشان ساير از عدتو  عدد كثرت و حدت  بهو شدت فرط در كه نداكشور
 چنانچه ،باشند ينم سالح يب يقتو و جايي هيچ در يسپاه تا گرفته٥ رعيت از طائفه اين در  وندا پيش
 شغل  بهبسته قلبه يباال بر فتيله روشن و هپركرد تفنگ٦ كردن شيار هنگام طبقه اين ورزان كشت
 را يرعيت لوازم رعايت يگرم پشت بدين اندوخته قلب ثبات و ٧رغبالاف اين از و پردازند يم خويش

 و وجقنّ و يكالپ واليت يجاگيردار كه ينوال ادر :که نآ واقعه اين يواقع حقيقت و اندازند يم سر يپ
 كار بهان گروه آن از تن هزار بيست قريب داشت تفويض رومذك خان بهادر  بهمحال آن مضافات

 شدند يكجا حدود آن يجاها محكم از انوهگرم مقام در بودند انداز درست تفنگچان اكثر كه انديش كج
 خود روزگار يرو بر عافيت در باز شودهگ يگر فتنه و يانگيز شورش ابواب يسر زياده غايت بنابر و

 نهاد پيش هميشه كه دما و سفك و طريق قطع ٨سرنو از و سرانداخته يپ را يانديش عاقبت و كردند فراز
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 نموده لتعلّ يديوان حقوق و يواجب مال يادا در ذامعٰه و فتندگر پيشفرا بود ايشان پيشه فساد ةانديش
  .زدند سرباز يرعيت از ييكبارگ

 و دولت١ شكوه صورت حفظ لزوم و فساد و فتنه اهل تنبيه وجوب حكم  بهمذكور خان الجرم
 ٢دنيفرونشان از اند يهال حمايت و ظحف يچنداول و يپادشاه اقبال يهراول  بهآراسته يفوج  باتسلطن مهابت

 ايشان آهنگ طغيان و يبغ ةشعل ياطفا آهنگ  به ونمود٤ كفران و كفر اهل آشوب و شورش غبار٣
 كه شدند آگاه يوقت منش ياجوج نهادان اهرمن آن و پيمود تركتاز راه بدانديشان آن سر بر برخاسته

 از تر محكم و استوارتر ةبار صد يديوار ارهچ وش،پ آهن ش،جو پوالد كوش، سخت بهادران ةاحاط
 از خويشتن فرار راه چون بود شده كشيده ايشان يسو چهار بر اسكندر رويين سد و رستم خوان هفت
 و رتي رآمده دزدن پا و دست  بهاضطرار و اضطرابايي مفركار بنابر ناچار ديدند مسدود جهت همه
 و جهاد دركار دين ميدان مجاهدان جهد و جد وجود  باند وفرمود كار)به( را جنگ آالت ساير و تفنگ
 اعتضاد و حصار حصانت استظهار  بهو نداشتند كار از دست نداده دست از دل عناد و يبغ اهل پيكار

 اسالم عسكر طرف از و نمودند يم مردانه كوشش يافته بازو زور و نيرو سرنو از قدرانداز تفنگچيان
  .آوردند حصار يسو  بهي يورشرو پياده سركشيده بر يايزد حفظ سپر سلب آهنين كارطلب، ٥وراندال

 در يپ يها صدمه و شعار شهامت سردار آن متواتر يها حمله از سر زياده گروه آن انتهورم مجمالً
 بهرام بهادران برابر در و دادند مقاتله و مجادله داد دوپهر تا نياورده كم يپا دليرانه پايدار دليران يپ

 خنجر نوك از باره ديوار که نآ٧ وجود  با وافشردند ثبات دمقَ كوه، دمِق اثبات با٦ شكوه كيوان صولت،
 باره هزار كرد يم خاره سنگ در جا آتش ةزبان مانند كه منصور عسكر ةجنپ ٩پوالد٨ برانزه ةكتار و
  وطلب سعادت جالدت يرو از تجلّد و تهور بابار سو هر در و بود شده دارتر رخنه زنبور ةخان از

 راه از را خود تيز و تند افتد  ميكاشانه  بهروزن از كه تابان آفتاب فروغ مانند هآمد ١٠يو جتدشها
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 از را خود يجا آلوده خاك نيآگ خشم زنبورانه مانند مقهوران آن نده بودافكند حصار  بهديوار يها رخنه
 و دست كار عاقبت که نچندا ،نگذاشتند پس باز قدمو از  گام يك آمده پيش مردانه و ندنداد دست
 و دشنه آب دم سو هردو از دست گشاده دالوران يتنگ وقت گونه آن در و درآويختند بهم شده گريبان
 ينيكنام نقد دم ديندار دليران از يچند داروگير اين ١در و نداشتند دريغ يكديگر تشنه يگلو از خنجر
 آن از و آوردند دست  بهسرماية سرمد ادتشه ةگنجخان از يعقب ةذخير يبرا و بردند ميان از دارين

 كار كه ديدند چون السيفبقية و سرباختند بهادران يدالور دستبرد  بهكثير يجمع مقهور٢ مخذوالن
 سفاهت كمال وجود  باردندا ديگر ةثمر٣ يآمدن كار مردم همه شدن كشته يكجا جز و رسد ينم يحاي به

 ظلمت ةپرد درزدند و  ٤گريز دِر بر نموده هزيمت ابواب قرع و بردند خود كار صالح  بهيپامر  عاقبت
  .گرفتند پيش٥ فرار راه دربرده  بهجان شب

 خود مقر  به٦رفظ و فتح همعنان پرداخته استوار ةبار آن تخريب  بههيكبار بهادران ديگر روز
 يربان عواطف قائد٧ يجنبان سلسله و يسبحان ظلّ حضرت اقبالهمراهي  محض چون  ونمود بازگشت

 يفتح گونه اين است يحقيق ولينعمت  بهنسبت تااراد يصفا و اخالص خلوصخاصيت  حقيقت در كه
 قرار از .گشت او يروز بود نشده قرين ابد دولت ياوليا از يك هيچ نصيب سرزمين آن در كه يآسمان
 جز چنانچه ،گرديد نشين درست دولتخواه وفق بر كارش نقش نموده عمل واليت آناعمال  در واقع
  .بود نكرده عمل گونه بدان نيافته يفيروز رنگ اين سرزمين آن در فيروزجنگ بهادر خان هللاعبدا

اوقات اين سوانح ةتتم  
 دارد امتياز اعتماد و اعتبار كمال  بهآفاق خديو درگاه قلماق غالمان خيلاز  كه خان انداز٨يرش ينوال ادر
 چنانچه گرفت، باال مقدار و قدر ةپاي از٩ مراتب  بهكارش ةمرتببود  شده تربيت نظر منظور تازه
 و يكامگار واليت يوال واال ةدارالخالف يكوتوال يعال خدمت تفويض  وفاخر خلعت مرحمت به
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 پيشكش نيز و رسيد سوار ششصدو  ذات يهزار ةمرتب  بهاضافه و اصل از شمنصب  وگرديد يكامران
 نفائس ديگر و يشكار جانوران و اسب رأس چند مشتمل بر كابل دارااليماندار  صوبه خان سعيد

  .درآمد١ انور نظر به
 يشمس وزن محفل قدسي دو و چهل و هزارسال  رجب شهر ميسو مطابق ماه يد پنجم و بيست

 پذيرفت انعقاد زيور تمام يآراستگ و يمبارك  بهكه روزگار خديو شمار بي عمر) ٤٢ (اربعين و اثنين ةسن
 ارباب وظائف و مناصب اصحاب مراتب افزايش و دهش و داد از روز اين ةمعهود رسوم ساير و

 خان سيد جمله از. گشتند فيروز خاطر مراد و دل كام بر عام و خاص آمده ظهور  بهاينها امثال و تبروا
 دو عنوان  بهآنجمله از هزار سه كه سوار پنجهزار و ذات يپنجهزار منصب  بهاضافه و اصل از٢ جهان
 هزار و پانصدي ٤منصب به٣ اضافه و اصل از خان جعفر و يافت اعتبار بود يافته اعتبار اسبه سه و اسبه

 ذات يپانصد و هزار دو ةمرتب  بهاضافه و اصل از خان خليل منصب و شد سرافرازذات و پانصد سوار 
 و( علم عنايت  بهو شد كامياب ياسدخان خطاب  بهغزنين حاكم يكابل معصوم. رسيد٥ سوار پانصد و

 كمال نصاب قدرش يبلند اضافه و اصل از سوار هزار و ذات يپانصد و هزار منصب تجويز و )هنقّار
 ةرتبمافزايش  اضافه و اصل از سوار صدت شه و ذات يهزار منصب  بهقاقشال خان عوض و يافت
 عمر عوض هينب و البدل نعم گشتهپايه بلند اعتبارو  افتخار مزيد اعتبار  بهو پذيرفت مقدار و قدر

 هزار بيست انعام و خلعت عنايت  بهخان محمد ردن يايلچ يحاج وقّاص روز همين در. يافت گرانمايه
 پسرش مؤمن  بهنقد روپيه پنجهزار و٦ خلعت يعطاا ودر گشت پ مرحمتمؤمن پسرش   بهنقد وپيهر

 ساير و مذكور مبلغ از اندوز بركت روز اين شمار بي يعطايا ةجمل و گرديد عميمه عواطف اين ةضميم
 ينا در هم و  درآمدشمار  بهروپيه هزار هشتاد قريب ٧غنا اهل و شعرا و فضال انعامات و صالت
 ةجبه و رسيد خود پسران  بابود شده واال درگاه متوجه اوديسه از كه يثان نجم خان باقر روز فرخنده
 و ياشرف هزار و گشت فيروز خاطر نةديري مراد بره رسانيد نشانهسپهر آستانه خاك ةسجد  بهبخت
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 سيمين و ينزر و آالت مرصّع و جواهر از نمايان پيشكش دهدرآور نظر  بهنذر سبيل بر روپيه هزار١
 از خانان خاِن حيمعبدالر بن خان نوازهاش ولد خان ميرزا. كشيد روپيه لك دو  بهآن يبها كه گذرانيد

 نالدي جمال سيد. گرفت جا پرنور حضور شرف ايستادگان ةجرگ در يتازگ  بهرسيده خود جاگير محال٢
 و گشت آماده او ةسلسل افتخار ةادم شده كران بي اعتبار گرانبار فيل زنجير يك عنايت از بارهه
 ةقصب در مطاع جهان االمر حسب كه رسيد ياعل عرض د بهآبا اله ةصوب وقايع يط در اوقات همين در
باز  گرد و رسيد آب  بهنهاد يآتش گروه آن ياه صنمكده اعاظم از بتخانه شش و هفتاد اساس سنار

 قضا٣ فرمان اين از قبل يچند كه بود آن بنابر يمعن اين و رفت فنا باد  بهخاكشان برخاسته آنها بنياد
 يعرف و يشرع ات مهممتصديان و حكّام كه بود يافته صدور زينت اسالم يعلما ايالفتو حسب نشان
 و تفحص نهايت شرايط الحدثان طوارق و الزمان حوادث نع یتعال هللا حرسها محروسه ممالك ساير در

 رهگذر٥ خاك  بارا آن باشد يافته اساس يا نهخانم ص ٤تازه كه جا هر در آورده جا  بهتجسس
 معابد و مساجد است مفاسد ةسرماي آنها ماندن كه ها ضاللتكده آن عمارت مصالح از ساخته برابر
 بنياد عهد اين بر سابق كه االصنام بيوت متعرض اصالً و نهند بنا دينمصلحت  يمبان تشييد تجه به

  .نگردند باشد يافته

 عقد در پرويز شاهزاده ةكريم ياعن كرامت و فتاشر محيط شاهوار گوهر يگرام يافتن انتظام
 بخت جوان ةپادشاهزاد عظٰمي تسلطن درلصاسلةرم كبٰري خالفت التاجةدر ازدواجو سلك  پيوند

  جالله هللا ادام داراشكوه سلطان بلنداقبال
 و نسل تكثير در دادگر سالطين٦ عموم جميله مساعي بذل وجوب ييعن سابقه مقدمة ةنتيج حكم به

 ابوالبشراند اوالد اخيار كه واال ةدولتكد اين اعيان مشكور يسع لزوم خصوص خويش اصل تفريع
 وآدم  نوع ينب اوضاع و احوال قوام مقدمات جتمن قيامت قيام تا كه خود اخيار اوالد تزويج درباره
 پرداز سامان٧ پيشكاران ياعل االمر حسب ،بود خواهد عالم نظام اركان و قوائم استقامت باعث
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 ازبايد  يدرنم چيزش هيچ جاه و حشمت دستگاه فسحت كمال از كه طراز ابد دولت اين كارخانجات
 و پرداختند حال ناگزير وقت دربايست ةتهي  بهالحال زمان تا مذكور يخواستگار روز فرخنده١ آغاز

 باال عالم در ٢ايتغ اين تا نخست روز يمبدا از كه ابداع سركار بيوتات ةعمل و كن ةكارخان كاركنان
مدد و  صدد در يتازگ  بهبودند درآمده همايون ازدواج فرخنده اين مايحتاج و مصالح مسرانجا مقام به

 گشته پرداخته و ساخته يخوب و يتخير  بهكارخير اين لوازم چون و شدند مهام نآ سرتاسرانصرام 
 نمانده يباق اي منتظره حالت رو هيچ  بهراه هيچ از و ٣تافت آنها يهمگ نپايا پيشگاه بر همگنان فراغ فروغ
 ٤محمود عاقبت كارو  مسعود امر اين وقوع که نچندا ،يافت سرانجام لمرام اخانشير  كامها ةهم
 انتظار ادوار و قرون يبس كه انجم ارنظا و افالك كام اوضاع ذامعٰه و برآمد زني وقت تأخير رهن از

 دورات و ٥هقفواتم حركات و به گشته مراد و مرام طربق بر داشتند ودعهم عهد و موعود وقت اين درآمد
 مقارنت برج در سعيد كوكب فرخنده دو نآ اقتران بودند آمده استسعاد انواع يسو  بهناظر متناسبه

 ٧كوكب سعود و٦ يبر نقائص و نحوس ساير از كه ياختر نيك كمال در مختار يساعت  بهويدجا
 سعادت سانحه اين اجمال تفصيل در المق بسيط و يافت وقوع سمت بود يمشتر جان به٨ مسعودش

 سلطان ينام يسام ةشاهزاد مهين ٩حصنة مرحوم به پرويز سلطان ةمکرم ةصبي چون :که نآ الماشت
 در چنانچه١١ ساچق رسم به١٠ جنس و نقد روپيه لك دو مبلغ و گشت يگرام نامدار كامگار داراشكوه

 شانزده مبلغ بود شده نزديك زفاف وقت كهنيز  ينوال ادر. پذيرفته ارسال يافت ارشزگ سابق سوانح
 باشد هرماوراءالنّ يخان لك چهار و شصت ،ايران رايج يكثر و تومان هزار سه و پنجاه كه روپيه لك
 و هشد صرف زمان و زمين پادشاهزاده ١٢يخدايتك سامان و سرانجام مصارف در ذيل تفصيل بموج به
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 يبعض بود خرد تصور مراتب از باالتر مرتبه چندين  بهآن مراتب تصور كه اثاث و اسباب اين ةجمل از
 از بعد يباق ه،شد مهيا عليا مهد غفرانمآب نواب خالفت يمشكو دان بادآ يبانو مهين يكارفرماي به
 بنابر گشتپذير  آرايش حورالعين همنشين آن يپيراي محفل  بهرضوان رياض قصور صدور که نآ

 اكنون كه صاحب بيگم عالميانعالم و  ةپادشاهزاد١ احتجاب خورشيد القاب يقدس نواب فرمايش
  .بود يافته تماما زينت است ايشان مسعود وجود  بهخالفت همايون محفل يآرا مسند

 آالت و گرانمايه جواهر نوادر اقسام و زيور :است دستور اين بر مذكور جهاز تفصيل از يمجمل
 هزار پنجاه و لك يك ياعل حضرتبندگان  پيشكش اسباب و روپيه لك هفت يمواز نفيس مرصّع
 هزار هفت و تادفه لغبم كه مرواريد مسلسل يچتر  بابود ناب يطال از فيل ةحوض آنجمله از و روپيه
 لك يك و بود يافته قرار نثار يبرا كه٣ هروپي هزار ده مبلغ يسوا بود شده آن٢ ترتيب صرف روپيه
 ظروف و ساده و ميناكار ينزر يادوات و آالت باشد روپيه هزار چهل و لك شش كه يباق و نقد روپيه

 دوخته آن بر نيز مرصّع يگلها كه زردوز يپيشگيرها و طال يپلنگها و ٤چپركتها  بامينيسو ادوات 
 و ملون يبساطها همچنين و نفاست و يزيباي هايتن در حجله ةپيراي و اسباب ساير  بابودند

 انواع خصوص شاهانه٥ كارخانجات آالت و بيوتات ثاثا ساير و دوز زر وفت زرب مخمل يها شاميانه
 و فيل ماده و زربفت مخمل پوشش و سيمين يراق  بايخاصگ فيل و كشور هفت ةامتع و اقمشه نفائس
 ٦رت و بهل اقسام و سيمين و ينزر يزينها  بهمزين يكچه و يترك و يعراق و يعرب اسب سر چندين

 ٧نوئين و آيين عصمت خواتين و گمان بي ساير و نامدار واالتبار يها شاهزاده تجه  بهتوره يكصد و
 مشتمل بر مذكور يها هتور اكثر كه اقهط هفت تا غيرمقطوع ةپارچ ةطاق هنُ از كامگار هالدول يمين اعظم
  .بود نيز آالت مرصّع از يبعض

 سال رجب شهر چهارم و بيست جمعه روز موافق ماه بهمن شانزدهم مهر روز تاريخ  بهبالجملهو 
 نهايت  بايفريب نظر و يپسند خاطر كمال در كه مذكوره اسباب بدايع مجموع دو و چهل و زاره
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 ٣چهل ايوان٢ صحن در تمام ترتيب و توزك  بهبود يافته امسرانج كه تفنّن و تزين و١ تصنّع و تكلّف
 ةاشار  بهبود شده ٤زنان خلوت ياعل لحكم اخانشير  افروز زينت روز آن در كه عام و خاص ستون
 يست دوم٥ ةرابع يارفرمايك و صاحب مبيگ مكان و كون ةملك هينب زمان و زمين يبانو مهين يواال
 يآسمان٦ لطائف از است يا لطيفه گزين همانا يدان قاعده و يشناس بادآ فنون در لطيفش طبع كه خانم
 تكلّف غايت در غريب يبساط بديع تكلّف يب. گرديد مرتب عصر هنگام تا فجر طلوع از دفعه دفعه
 رنگرنگا كارگاه بل فرنگ و چين نگارخانه و گارژن ةامكارن كه شد فروچيده يزيب ديده وزينت  به

 صنعت صنع كارخانه اصل سواد و رنگين بزم آن يها يآميز رنگ برابر در رنگ مينا بوقلمون چرخ
 پرنور حضور پرتو كه وقت اين در خاصّه. آورد نيارد، كار يرو بر ينقش خجلت يرنگريز جز آفرين
 بدين مقدم فيض و موقد بركت  بهعظٰمي ةملك اللتماس اخانشير  كه عالم شهنشاه اعظم نير مقام قائم

 حضرت بندگان چون و سرگرفت از تزيين پذيرفته ديگر زيور بودند داشته يارزان مزين انجمن فرخنده
 عموم و كرام يها شاهزاده ساير .ساختند مرخّص را سدمق محل اهل پرداختهباز آن يتماشا از دولت به

 آن تفرج يدستور از و واختند نعام بار  بهخاص بزم اين در را روشناس يها بنده يباق و امعظّ يامرا
 ةوعد حضور سعادت يافتگان استسعاد و دندوگش ايشان روزگار يرو بر٨و تفريح ٧ نشيطت ابواب
 قلب ياعل اعطرما  و مسعت اذن وال رأت االعنيم كه آن دقائق تصور  بهدريافته روز آن را فردا بهشت

 درجات ياعل  بهاليقين علم ةمرتب از موعود جنّت وجود قيصدت در كه است آن خصائصجمله  از بشرا
 خاص عنايت اين  بهنيز او كه بلخ يوال يايلچ يحاج وقّاص خصوص ،نمودند يترقّ اليقين عين

  .ديد العين يأر هب بود او تصور مراتب فوق مرتبه هزار هزاران  بهآن فرود نچهآ پذيرفته اختصاص
 از درنيافته حضور سعادت که نآنا را اساس جتهب بنياد، سرور سور، اين کيفيت مجمل بالجمله

 آن مقدار تخمين و تقدير اندازه كه قياس از بيش خرج كميت مقياس از نگشتند مسرور آن تفرج٩
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 انجمن اين تزيين و آذين مصارف و مخارج وجود در چه نمود توانيد يم استخراج و طاستنبا است
 و كرور يك و ايران تومان هزار صد كه روپيه لك يس هووج همه  بهانجام تا آغاز از آيين فردوس
 سركار از و لك چهار شريفه ةخاصّ سركار از. شد صرف موجب ينرب باشد يتوران يخان لك بيست
 نواب سركار از يباق لك، شانزده و١ لك ده پرويز سلطان مرحوم ةشاهزاد حرم و عالميان ةشاهزاد

 صفات كمل ةملك اندوز سعادت روز همان در و صاحب بيگم جهانيانجهان و  ةملك القاب يقدس٢
 و حميده آداب كه صاحب بيگم قباب عصمت احتجاب خورشيد نواب ياعن سمات قدسيه انسية

 اكتساب بود احتساب جاللت انتساب اصالت ةقبيل ةعقلي كه خويشتن ةماجد ةوالد از پسنديده ملكات
 يمنزل حكمت قوانين اواخر و اوائل سان ةحكيم و مفاخر و مكارم دودمان ةكريم آن از و نموده

 الرشادات اخانشير  توره ةمعهود مراسم بودند شنيده و ديده يآيين تر شايسته و يروش ترين گزيده به
 نه الدوله يمين  بهنخست  ونمودند مراعات ستوده يطريق  بهياعل ارفع حضرت ةفرمود برطبقو  واال

 اعيان ساير  بهو فرمودند مرحمت گرانمايه مرصّع خنجر و زردوز چارقب  بافاخره خلعت دست
 خلعت عظام ءامرا  بهو مرصّع خنجر و زردوز چارقب  باگرانبها خلعت دولت اركان و حضرت

 سرود و رود صحابا و استعداد ارباب و واال درگاه روشناس يها بنده جميع و كردند لطف يفرج با
  .گرديدند اندوز سعادت فاخره خالع تشريف  بهمقدار و٤ رقد و٣ حال فراخور
 اثاث و جهاز ةكلّي جزئيات ساير و منال و مال نفائس از ماالمال يخوانها مجموع ديگر روزو 
 بود تهياف ترتيب و تهيه طراز غريب روش و بديع طرز و يپيراستگ و يآراستگ مايه آن  باكه يا مذكوره

 جوان بخت جوان ةشاهزاد حامل سعادت منزل  بهسلطنت يمشكو بانوان كد از يچند  باشايسته آيين به
 حرم بيگم بانو جهان عصمت حجاب گزين نقاب چون و پذيرفت ارسال بلنداقبال طالع فرخنده دولت
 ةرضيم ةصبي جبهةري كه هواج كه نمود آن خواهش حضرت گانبند از پرويز سلطان مرحوم ةشاهزاد
 نظر از  امراءپرتو از را آن چيده عام و خاص انجمن صحن رد مذكور دستور  بهنموده تجهيز خود
  وشد عنايت يدستور ةمخدر آن جانب رعايت بنابر. سازد بركت فيض پذير زينت سرور آن ياجمال
 از بعد كه نفائس ديگر و اندوخته پرويز سلطان منزل در مديد تمد  بهمذكور ةمستور كه اسباب يهمگ
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 قيمت و بودند فرموده١ مرحمت بدو را يهمگ حضرت بندگان كه خودش جهاز  بابود نموده آماده او
 انجام  بهزنانه انجمن چون و چيد خاص ترتيب  بامحفل همان در ،كشيد روپيه لك هشت  بهمجموع
 مجلس تفرج از كه را پناه يگيت درگاه يها بنده از يبعض روز آن آخر مرتبت خالفت رتحض رسيد
 فيروز خاطر كام بر افروز نظر بساط آن يتماشا  بهفرموده احضار بودند نگشته اندوز فرح گذشته
  .ساختند
 عروس٢ مردم جانب از نموده معهوده مراسم مراعات حال سال شعبان اهم غره پنجشنبه شبو 

 گزين عزلت يسبحان ظلّ حضرت شب آن در چون  وآوردند مقرر آيين و٣ رسم  بهحنا يوانهاخ
 نور از مقدس ةغسلخان محفل و بودند قدسيان شبستان افروز انجمن شمع شده فوتا و صفص خلوت
 مکرم حرم نآ حريم يفضا اعظم خديو لحكم اخانشير  الجرم نبود ور بهره آنحضرت انور حضور

 و منزلت و قرب بارگاه مقربان ساير و عظّام بخشيان چون و پذيرفت اختصاص خاص بزم اين انعقاد به
 مرتبه  بهمرتبه همگنان و دادند جا هريک مقدار و اقدار درخور را جاه آسمان درگاه روشناس يها بنده
 گلرخان حضور نور از سمجل يرو و گرفتند جا بود ايشان صبامن مناسب كه مراتب ةانداز به
 غايت آن تا عليا مهد ناگزير ةواقع وقوع مبداء از كه ريز نغمه يصدا سو هر در گشت زيورپذير٤
 ينواها شاهدان و برد دست دستان صد  بهدستان هزار صوت از شده بلند ،بود گشته بدل زار ناله به

 و ساز ةپرد حجاز حجاب در ياله جناب ينواه و اوامر بخش تنفيذ ينه احتساب بيم از كه مطرب
. كردند يگر جلوه آغاز يدلبر لباس در ه درآمديدر پرده مقام  بهبودند مستور چادر صد وجود با

 خان شير سرود و رود اهل و گشت معتقد تمام يدلگشاي  بهيحنابند انجمن چون سخن ملخص
 رامشگر عود و سوخته مجمر عود و ند درآمدسرور وابواب ورود بهجت  صدرم ياعل امر لصدورا

 خادمان چون كيوان و بهرام و گشت تماشاگرسپهر ةمنظر دوم٥ ةپنجر پس از خنياگر ةزهر شده ساخته
 مجمره هشتم گردون مثمن منقل از نهاده مهر آتش بر ماه مثلث عطر ايوان واال آن يهند و يترك

 ةعقد رسانيده ظهور  به٧ حنابنديرسم كشور اين مقرر دستور  بهدان بادان آبانودك٦. گرديدند گردان
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 پسته ندانخ لعل عناب همرنگ را انجمن نوجوانان و تنان سيمين بنان خصوص همگنان انانگشت
 رس ينرب بسته آن بر است انور مهرة اشع روكش همانا كه زركش يالهاومر و ساختند١ دهنان

 يزركار يكمربندها قسمت رسم چون يحنابند فراغ از بعد و نمودند تابان آفتاب ةجپن  بهدستبردنمايان
 لبالب يخوانها نخست پيوست ورظه  بهقرارگرفته كار گشايش و فتح تحصيل فال و شگون سبيل بر كه
 است آن بر كشور اين سيمبران دوش و بر و لبان غنچه دهان و بل يبو و رنگ مدار كه گل و پان از
ي خوشبو اقسام هاضم شيريني انواع سماط بسط  بهآن رفع از بعد آمده ميان  بهكران بي زمب نآ در
 كام ةسرماي انجمن ٣چمن اين در مدام عيش طيب فال و دوام بر عمر لذّت شگون تجه  بهو پرداختند٢
 كام ه بخاص نعم آن از مردم ةعام و ساختند آماده عوام و خواص مشام طيبت و دماغ ترطيب ماده و

 و طرب  بهرا اندوز يبهروز شب آن روز تمام و٤ القدرليلة آن يباق و گشتند بر زلّه و ور بهره رسيده
  .گشتند فيروز خاطر مراد بر بگذرانيده عشرت
 عالميان رقاب مالكو  عالم خديو همايون لحكم اخانشير  بود مبارك جمعه شب ماه دوم شبو 
 مدارسپهر دربار اعيان ساير  بابخش مراد سلطان٦ و بزي اورنگ سلطان و شجاع شاه يانجهان ٥ةشاهزاد

 يامرا و شتافتند دولت وعروس ن٧اددام شاه منزلتسپهر منزل فرخنده  بهيشادكام و يخوشوقت عين در
 آنگاه  ودنداگش مباركباد  بهزبان خيريت نيت  بهكشيده عظيم يپيشكشها كارخير آن تنيته رسم  بهعظّام

 اكثر افروز طرب روز فرخنده آن پايان در و پرداختند انبساط بساط بسط به ساخته نشاط و عيش برگ٨
 راه بهرو پياده يسرافراز ةعرص شاهسوار نصاب دتسعا ركاب در بخت خجسته تختيپا سرافرازان

 تا باشد درنيامده زمانه نظر  بهآن نظير ٩رني روز اين ريظان در شايد كه شاهانه آيين شايسته اين  بانهاده
  .شتافتند واال ةدولتخان در
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 روفو از درآمده خاص ١عام و بارگاه  بهجالل و جاه محفوف بلنداقبال بخت جوان ةشاهزاد چونو 
 يعقد تمام عنايت اظهار سبيل بر كشور هفت خديو نخست يافتند اختصاص اشرف مالزمت شرف
 ٣درخشان٢ لعل ةقطع چندين از منتظم و دارد اشتهار تسبيح  بهكه شاهوار ياللئ مشتمل بر ظامالنّ تام

 سر زيينت نموده سرافراز آن گردن٤ زيور مبارك دست  بهداشت ارزش روپيه هزار چهل كه نژاد بدخشان
 مرواريد ٦ةسهر اقدس دست  بههم و ٥ساختند بلندقدر سرگردن يك را يسرور تارك التاجةدر آن

 پردله  بامرصّع شمشير آنگاه. بستند يواالگوهر اكليل گوهر فروغ آن فر فرخنده سربر يا گرانمايه
دو سر  و يلف ماده و زربفت مخمل پوشش و سيمين يراق  بهمزين يخاصگ فيل و جنس آن از يقيمت
  .فرمودند مرحمت ،بود ينزر يديگر و مرصّعيكي  لگام و زين كه يبادپا کصرصرت اسب

 آنحضرت، بندگان نخست پرداختند باز معهوده آداب يادا از واالگوهر ةشاهزاد چونو 
 اركان ساير اين از بعد و ساختند رفمش يزردوز چارقب  باخاص خلعت تشريف  بهرا هالدول يمين
 از و نمودند يافتخاراندوز فاخره٧ي خلعتها  بهاساسسپهر بارگاه يها بنده اكثر و عظّام يامرا و دولت
 ناي در بالجمله و٨ يافتند يروزيف خاطر كام بر يقيمت يسروپا مرحمت  بهنشاط اهل ساير گذشته ايشان

 عموم ازو  آمد ينم فراهم خنده از بل دو طرب و فرح فرط سبب  بهرا زمان و زمين كه شب فرخنده
 و يشكفتگ بساط كه بود رسيده يجاي  بهصدر انشراح و٩ قلب انبساط وفور و يشادكام و يخرم رسوم
 فرمان شير خان  بهنشاط سامان و عيش اسباب نداشت، شدن يط احتمال نشور روز صبح تا١٠ سرور

  .گشت آماده و مهيا افزون شمار و قياس از و بيرون حساب حدسر از همايون
 واال دولتخانه بام و در چراغانو  سيمين و ينزر ةشعلم و فانوسو  چراغ و شمع فروغ جمله از

 انور مهر انوار افزاي رشك و كواكب پرتو روكش كه ١١ساختند روشن ينحو  بهرا زمان و زمين بل
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 و سور انجمن و اندوز عشرت و عيش بازار روز آن در كه شد يم آن انگم زمان زمان كه بود ١گردانيده
 يمقتضا  بهسو يك از هنگام اين در هم  واست افروز يگيت روز چراغان رونق همانا زسرورآمو

 جهت شش يمباركباد ةگورك ينوا و يشاد ةشاديان يصدا داده در يشادكام و يخوشوقت يصال وقت
 ه درآمديپرداز طرب ساز ردن كستد راصد  بهكوچك و زرگب و بود هفروگرفت ار كشور هفت
 كه رازور بزي زطرازيب  طرب بزم آن در و داشتند يانداز تفرح طرح آهنگ و ياندوز نشاط انداز
 برده گياننظّار از هوش آن يتماشا يسرگرم و دهدرآور جا از اهتزاز و انبساط فرط را زمان و زمين
  .بود

 و افشان گل و٣ يهواي تير مثل يآتشباز آالت كثرت از ابتهاج و مسرت ةهنگام سو ديگر از٢
 جا همه٤افالك محيط يفضا تا گرفته خاك و آب بسيط بساط از و پذيرفت يگرم آن امثال و يماهتاب

 يگلريزها و آميز رنگ يها شعله الوان از هوا يرو سرتاسر چنانچه فروگرفت، راجو  كائناترا همانا 
 يآسمان ةشرار فرد فرد فرط از بلكهنمود   ميذوذنب و ذوذوابه و شهب و قزح قوس بر انگيز كواكب
  .آمد يدرم هنظّار ارباب نظر  بهپرستاره ديگر

 يصورت ترين گزيده  بهخاص محفل ينآذ كه ينيآ بديع يطو فرخنده آن در سخن ملخصو 
 گشت ترتيبو  ٥تزيين ييراپذ فريب نظر نظير يب يزينت و غريب يروش بهين  بهنموده رو زيب ةپيراي با
 هفت هر گلرخان عارض بياض چون تجه شش از جدارش و سقف و ديوار و در يرو ةصفح و

 همانا كه صفا  بايبساطها بسط  بهزمينش يرو يفضا و شد مزينملون  يها هپيراي و زيور  بهكروه
 مرصّع يگلها  بهللمك يها شاميانه )شاهوار( مرواريد مسلسل عكس از بود شده مصفّا ةآئين روكش

 ةديد مردم چنانچه گرديد، وهر مفروشگ٦ فرش به جا همه صدف ةلوتخانخ صحن چون ينهاعم
 يشناور  بهيآب آدم مانند بعينه شاهوارش ياللئآب  طوفان و آبدار جواهر خيز موج در يانحتفر

  .نمودند يم يتماشاگر٧
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 آفريدگار صنع گلشن همانا كه گوشبنا نسرين قد سرو سمنبران و يمو بنفشه عذار الله گلرخان
 و درآمده خرامش  بهستانوب و باغ١ سروستان رغم  بهناز ستانسرو مانند اند آنحضرت قدرت بستان و

 مشك پرتاب نبلس دسته دسته گشته گلگلشت سرگرم بهار و باغ معهود برخالف بهار و باغ هزار صد چون
  :٣نظم كنان، پامال ويزادست صد  بهدالن بي دل درد سر بهسر و درياكشان يسركش هزاران با٢ دالويز طره از بيز

  ييخطــا خوبـان  يمـو  مسلـسل 
  داده تــاب نبلســ جعــد هــزاران
  نـاز  سـر  از زلف خم در نمايان
  كـرده  تعبيـر  اجـل  خـواب  نگـه 
  بـرد  موكـشان  را خرد شأن كمر
  قامت سرو از كنند تابان رخ چو

  يخـاب  زنجيـر  در عقل ايشان از
ــاع ــوش مت ــاه ــيالب  ب   داده س

  غمـاز  چـشم  از چـين  يآهو رم
  كــرده تفــسير مگــو ســر دهــان

  بـرد  ميان از يموي  به  را دل يبس
  تـقيام يدـخورش تاب در ودـش

 ساز يكجا كشور هفت مطربان درآمد يكامرانرسم  عموم  بهيشادمان ةهنگام رونقهنگام  چون
 يتردست به٤ و ندنمود )سر( شكيب تاراج و صبر ييغما آهنگ كرده كوك خرد و هوش يهزنرا

 دست شورانگيز طرز يشيرين و ادا مالحت زور  بهو برده فاراب طراز نغمه كار آب سيراب يمضرابها
 سرودسرايان ساير و بستند چوب بر طنبور ةدست از ساز ةپرد چون را پرويز رامشگر باربد يزبردست

 چون و دريدند مستور و مست هر تقطا ةپرد موافق اصوات ةپرد در عراق مخالف ينواها  بهنژاد يهند
 همين وقت ريزناگو  شد پرداخته و ساخته دلپذير٥ سرانجام نيز به كارخير آن عشرت و عيش سامان
 دوپهر گذشت از بعد كه بود هند شماران اختر داد قرار و فرس شناسان انجم مختار ساعت  درآمدانتظار

 اوج اعظم نير ،سرآمد نيز منتظره حالت آن و  درآمدمقصود طبق بر مسعود زمان آن يگهر شش و
 حضور  بهرا ٧ةالقضّا يقاض داشتند اشرف تشريف دولت برج شاه٦ ةشرفخان در محل آن كه خالفت
شاهزاده  نقد نكاح عقد اثر سعادت ساعت همين در مطهر شرع آيين وفق بر و فرمودند طلب پرنور

 خصائل برجيس اين يسرمد پيوند و يابد ازدواج ةسلسل و شد بسته نمكا بلقيس آن  بهزمان سليمان
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 نيت صدق  بهتنيهت مراسم١ يادا خورشيد تا ذره حالت آن در  وگشت پيوسته بهم شمائل زهره آن به
 نوئينان. گشودند مباركباد  بهزبان فال حسن يرو از حال لسان و يزبان بي زبان  باياهم تا ماه و نمودند
 ةآواز و ندددا نوازش مکرر يمباركباد ةشاديان رسم  بهمقرر نوبت پنج يسوا را يشاد ةگورك دولت
دوم  که٢اندوز   مجمالً از روز جمعه برکت.چهار حد ربع مسكون رسانيدند  بهبلند ساخته رفعت ةدبدب

 عيش و عشرت اين جشن روز مراتب ظهور و بروِز اين ماه طرب افروز بود تا قريب دو هفته روز به
پذير بود و در عرض اين ايام خديو  فرخنده و طوي همايون چون حسن روزافزون ماه منير افزايش

ي شاخ در هاو آرزوشدند المرام  جهاني مقتضي, بخشي و عالمي در عين کامراني بوده عالم برسر کام
انجاح مقرون گرديد و معني سنجان  املهاي فراخ ارباب طول آمال و اماني بر وجه احسن بهشاخ و 

ا بهسخنور در تهنيهاي گرانمند پراکندگي سلسلة  سلک نظم انتظام دادند و از وفور صله ت قصايد غر
 تاريخ اين از طالباي کليمطرپردازان معني  جمله سخن از. گراييدجاويد جمعيت  شان به نظام احوال

  :قصيده. جايزة کلّي فايز گرديد  به,گونه منتظم ساخته زفاف همايون را در ضمن اين ابيات منظوم اين
  دلگشا جـشن وافـر سـرور       ازين

  فــرح امــداد گرفــت را زمــان
ــوهر زز ــشان گ ــت يف ــرم دس   ك

  است شد ز بس تودة گوهر و زر     
  سرور عموم از خاص سور درين
ــر ســعد دو ــشه اوج اخت   يشاهن
ــزش ز ــره آميـ ــشتر و زهـ   يمـ

  تگفـ  سـور  اين تاريخ بهر خرد
  

  مـاه و سـال     سـر  بههمه عيد شد    
  آلل در شـود  پنهـان  كه تاري چو

ــه چــو گــشت گهــر   پايمــال آبل
  جبـــال يتيغهـــا آن از مرصّــع ٣

  حـال  و وجـد  در افـالك ٤ فتادند
ــه ــرج ب ــد شــرف ب ــص يافتن   الات
  الكمـ  اوج اسـت  گرفته عادتس

  جـالل  بـرج  نديسـع  كرده قران
  ) هجري١٠٤٣                    (

 بل خواص و عوام اوضاع و احوال قوام باعث آن آثار قتيحق در كه خاص اقتران اين كه اميد
 امتقي قيام تا است مكان و كون اركانو  طبايع بنيان قواعد استحكام و مجاز عالم مزاج استقامت سبب

  .باد استدامت  بهمقرون و استقامت ينرق
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شير  يپناه خالفت١ حضرت ياعن ياله ظلّ انوار مهبط يواال توجه پرتو بهمن ماه نهم و بيست
 حضرت قبول ةذرو  بهملتمس آن وصولو  واالگهر ةشاهزاد مهين اقبال، اوج بلنداختر اللتماس اخان

 از تختيپا سرافرازان ساير  وافتاد مبذول پيوند سعادت بختمند ةشاهزاد لمنز فرخنده سمتبر  اقدس
 اين در .ندنهاد راه بهرو پياده انتساب بركت ركاب در روشناس يها بنده تا كامگار عظام يها شاهزاده٢

 ةشاهزاد مهين و رسيدند٣ كامل نصاب ةنصيب و شامل فيض ةبهر  بهامهن سعادت انواع اكتساب از ضمن
 يمعلّ ةدولتخان اساسسپهر كرياس ساحت از واال تمکرم اين سپاس يادا راه از شناس آداب دان قاعده

 طريق  بهنبود بيش جريب هفده مسافت آن مساحت جوار قرب بنابر كه خويش يسرا سعادت تا
 آن سرزمين٤ چون و ساختند راه فرش تزرباف وساده  مخمل و زربفت دست از امتعه نفائس انداز پا
 تارك اعظم خديو مکرم مقدم ميامن ادراك و لزوم ٦ميمنت قدوم بركات فوز از حامل فيض ٥نزلم

 پيشكش بكشيدن آنگاه پرداخته نثار رسم تقديم  بهنخست عالم ةشاهزاد رسانيد افالك ةذرو  بهرفعت
 نامور زاد يراق، عنژاد  عربيگتصرصر اسب ٧سر يك جمله از كه ديار هر نفائس و نوادر اقسام از اليق
 قصد  بهخود خاصّه ةكارخان در تمام توجه و يسركار  بهمدتها كه مرصّع ساز  بابود »سرافراز« با

 اركان واالساير انجمن ينهم در هم و نمودند اقدام بودند داده اتمام سمت حضرت٨ بندگان پيشكش
 مرتبت خالفت تحضر عليا ةاشار بنابر عالميان شاهزاده ةخاصّ سركار از سلطنت اعيان و دولت

  .پذيرفتند خاص استسعادفاخر  خلعت تشريف از موجب برين مراتب درجات تفاوت به
 جانب از مرصّع شمشير و درست ةپارچ تقور دو مرحمت  به١٠خان آصف٩ هالدول يمين نخست

 زا تن سه  باخان افضل يامعلّ آنگاه. گشت اختصاص كامياب و امتياز سرافراز جناب فلك ةشاهزاد
 و يفرج  بافاخر خلعت نامدار يامرا از يچندي و زردوز چارقب  بافاخر يسروپا دولت يها عمده
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 آداب يادا حضرت بندگان خدمت در نخست همگنان و يافتند بها يب خلعت روشناس يها بنده يباق
  .آوردند جا  بهواالمقام ةشاهزاد عنايت متسلي آن از بعد نموده معهوده

 جواب در بلخ يوال خان محمد ردن نزد جاه آسمان شاهنشاه پناه يگيت درگاه از رسول و نامه سالرا
 از يمجمل و فرستاده خود يايلچ١ يحاج وقّاص مصحوب كه واالمكان خان كه يا نامه معذرت
  قرين ابد دولت اين سوانح
 يانسان فضائل ساير حليه  بهكه گردد گستر سايه ريسرو يگانه تارك بر ياله ظليت فر فرخنده افسر

 و راست٢ يداراي ةشايست يآرا دل يباال بر ينامتناه عنايات يبرگزيدگ يواال خلعت و باشد آراسته
 شامل عفو ةمحمود خصلت٤ خصوص بود پيراسته يانسان و يكلَم ملكات جميع ٣هحلّ  بهكه آيد درست

 چنين چگونه و است قاعرا ميكرا مجموع اصل و اخالق٦ مكارم بنابر كه كامل حفص ٥ستودهخلّت  و
 امور سرانجام زمام و ملل و ملك نظام ةسررشت كه سلطانه جل يحقيق الرقاب مالك ٧حضرت كه نباشد
 بر تسلط تقو و آفاق اقطار در تصرف قدرت و گذارد يم اقتدار اصحاب قدرت ةقبض در دول و دين
 عنان ذالٰه و فرمايد يم عطا ايشان نفوس تملك بر برگزيدگان آن اقتدار قدر  به٨بديشان انفس افراد

 لاحوا جميع در كه سپارد گستر خرد و پرور ادب يسرورآن   بهعظٰمي خالفت و كبٰري سلطنت ٩اختيار
 ةغلب و قهر بر و گشت تواند خود نفس مالكرا  يغضبة قاهر ١٠قوت سلطان هنگام خاصّه اوقات و

 تواند يقهر اماره نفس طتسلّ و تغلّب وقت در سيماً ينفسان يقوا ماليمات و يانسان طبع مقتضيات
 در كه فتدا اتّفاق عظام ملوك از انتقام فروگذاشت مقام در نفس داشت باز كه يحالت در خصوص شد،
 كين واليات توال از خدانخواسته گرچنانچه ا نمايد، رو بيشتر ١١گزاري  مفسدة كينهصورت اين
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 كه سرزمين آن رعيت و يسپاه ساير نموده سرايت واليت بدان نعمت شيوع المحاله شود خواسته
  .گردند مطلق استيصال افواج پايمال دارند اختصاص احديت جناب يگ همه بر يهمگ

 باب در خاصّه ابواب اين ساير در ينحو به١ يسبحان ظلّ بانيجهان حضرت المنه كه هللاثم  لمنها هللا
 در مرارت ةماي آن  بافروگذاشت يتلخ كه اند راسخه٣ ةملك صاحب٢ ,جنايات ارباب جرائم بخشش

 نعي اغماض مقام اين در حال شاهد و نمايد يم پذير٤لذّت انتقام شهد يچاشن از آنحضرتعفو  كام
 خان محمد ردن يدست چيره و ينظر خيره مراتب از است يثان صاحبقران مكان سليمان حضرت بندگان

 يالمانچ گر يغما چشم و چشم تنگ اوزبكان ٥نتمكّ و كابل داراالمان حصار ةمحاصر ةدربار بلخ يوال
 آنحضرت چه پذيرفت، ارشزگ فال مبارك جلوس سال نخستين احوال در چنانچه آن، يحوال تركتاز به

 يوزت كينه بر را ٦يافروز مهر لطف يرو از داده سبقت انتقام بر را عفو يمعن چند بنابر صورت در اين
 يخوشنود و يخورسند تحصيل دوم مذكوره، ةملكي ةملك يمقتضا  بهبستن كار  بهنخستين .گزيدند

 آزار پادشاهان يخواه كين از كه پيداست چه واليت، آنجانب رعيت  رعايت باب در يايزدحضرت 
 المحاله يكس انتقام ةسلسل تحريك در واال ةطبق اين سطوت كشاكش و آيد الزم گناهان يب اضرار و
 ردن بر معاذ قبول وميس رفت، بدان ياشارتاكنون  هم چنانچه٨ گردد، رنجم٧ عباد هالك و بالد فساد به

خوي همواره در  فرشته طبع مكارم يمقتضا  بهآنحضرت هچ بود نادلپذير يهمگ اگرچه خان، محمد
 در خصوص ندكرد يم طلب وسيلهتوسل عفو و صفح ٩ فروگذاشت ساير زالت بهانه جوي بوده براي

 قدرت كمال وجود  بابلكه باشند يم معذرت مرتبه ياول پذيرفتن يپ در پيوسته كه غضب شدت معرض
 كه حالت اين در فكيف. فرمايند يم تلقين يخواه عذر طرز را گناهكاران همواره درنيامده انتقام مقام به

 ةنام يافت ارشزگ چنانچه را يرسول نام يحاج وقّاص باب اين در هبود ميان در١٠ يعذرخواه صورت
 نياوردند او يرو بر ضرورت  بهصورت ايندر  را او جرم الجرم بود داشته ارسال واال درگاه  بهآميز عذر
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 داده قرار ١يححص يلممج را هريک و گشتند خرسند بدان انگاشته پسند خرد را او يمعذرتها ساير و
 و عطوفت كمال يرو از دادند يم انصراف رخصت را مذكور يايلچ هن وقت كاي در و درپذيرفتند

 ارسال نامه جواب رسانيدن٢ يبرا را دان قاعده شناس آداب يمعتمد كه آوردند مبارك خاطر  بهيمهربان
  .گردد واالمكان خان رميده خاطر آرميدن باعث تا دارند

 تقديم تجه  بهاست قرين جاويد دولت دودماناين  يندير زادان خانه از كه را خان تربيت آن بنابر
 است عبارت كه او سابق منصب بر سوار دويست ةاضاف  بهو برگزيدند اقران ساير از قدرال عظيم امر اين
 و دادند دستش  بهيابد افتخار ةسرماي افزوده سرمديش اعتبار ةپاي٣ سوار ششصد و ذات يهزار از

 مذكور يايلچ يحاج وقّاص  وگردانيدند عميمه عاطفت اين ةضميم فيل و اسب و اخرف خلعت عنايت
 و خلعت مرحمت و فرمودند سرافراز فيل زنجير ٥يك و ٤خلعت عنايت  بهداده رخصت او  بانيز را

 خان افضلي امعلّ كه واال ةسلمرا و ساختند او يدلنواز و يسرافراز مراتب مزيد پسرش مؤمن  بهاسب
 ةخردنام آن وادم ايراد  بهيافت ارسال خان تربيت مصحوب ينوال ادر بود نموده انشا واال الحكم حسب
 سواد از و كشيد يم تازه سخن شاهدان چين بر گلگون ةغاز يمعاني رنگين كه آموز ادب آميز حكمت

 را وگو گفت يتازگ  بهسايد يم مو ةسلسل بنان كاكل ةكالل بر مشكين غاليه بنياد سالست لفاظا مداد٦
  .داد يبو و رنگ

  مينا ةنام يگرام آن نقل
 مشرق سرحد از را امكان ةعرص او حشمت حشم كه سزد را٨ يملك ٧مالك عد بي يثنا و حد بي حمد
 برآورده عدم شهرستان از را مخلوقات تمام و ناتكائ جميع او نافذ فرمان و فروگرفته ابد مغرب تا ازل
 يكديگر  بارا آنها مصادقت و موافقت او ةبالغ٩ حكمت و نموده جمع وجود يقضالا وسيع يصحرا در
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 را آدم يبن ةسلسل يبقا و عالم نظام ١ام قوو گردانيده همجموع آن اوراق و اجزا ائتالف و ارتباط ةشيراز
 را انسان٢ كه كرده آن يتقاضا او ةشامل رأفت و ساخته مربوط و منوط موافقت و مصادقت آن يصفا به
ة علية سلسل آن سردار و رروس نموده انتخابوعه جم مآن از است مخلوقات ةقصيد بيت هاش كه

 و گردانيده آسمان مالئك مسجود بخشيده امتياز زمين يرو خالفت القدر جليل منصب  بهرا ابوالبشر
 يعصر هر در چنانچه داشته پايدار و برقرار قرن بعد قرناً و نسل بعد نسالً او تيذر را كبٰري ةعطي اين
 و عصر آن اهل از دانسته عليا ةدرج اين شايسته و يقصو مرتبه اين اليق كه را يدولت صاحب يآوان و

 الجودش فايض وجود  بهرا سلطنت سرير و نهاده خود ةبرگزيد آن برسر خالفت تاجو  برگزيده زمان
 دررغرر  و شمرده عصيان و يبغ را او مخالفت صدور و ايمان و جز را او اطاعت٣ وجوب آراسته
 را ياله خليفة كه سرور آن يسا فرقدين فرق نثار تراكبا تسليمات زواهر جواهر و نامياتات صلو
 لآ و نموده يافزون كسب آنحضرت ةمرتب سدره ةتعين وصول از خالفت ةرتب و٤ نبوده يخلق او از بهتر
 نوح ةسفين منشان نيك آن محبت و كائنات سيد رسالت اجر ايشان مودت كه گستر فيض آن مآل ريخ

 غوايتند شياطين رجوم و هدايت يسما نجوم كه خيرالبشر آن هدايتمآب اصحاب و است نجات
 افقمو ياران٥ و دين عالم ةاربع عناصر و متين شرع ةقويم اركان كه مهتدين راشدين يخلفا خصوصاً

 حمايت و عالميان ةكاف حال شامل يزدان عنايتتا  بعد و اند نيالنبي خاتم انصار و اعوان و سيدالمرسلين
 ملكات يملك واالصفات ذات واست  انمز يدمكا و دوران رةمكا از جهانيان حفظ تکفّلم منّان لّك

 ،شوكت دودمان ةضادع و دولت خاندان ةنقاو شأنال رفيع خواقين ةسالل بلندمكان خوانين ةخالص
 اقبال، درج در ،حشمت ةناصي ةغر عظمت، ةباصر ةقر ينامدار ةصحيف عنوان ري،كامگا ةنسخ ةديباچ

ةشجر ةثمر ،منّان ملك طافعا و طافلا مورد عزّت، فلك شمس رفعت، يسما بدر ،اجالل برج٦ يدر 
 مزين بوده يزدان حمايتحفظ و  محفوظ ن،رحٰم ايزد عنايت گوناگون مشمول ،خان چنگيز گلشن
  .باد شوكت اركان دمشي و دولت مسند
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 ةنام كه باشد١ بوده آشكار و هويدا عالء و عزّ دودمان ةسالل آن يضيا قمر ،يانجال مهر ضمير بر
 كهرا  يگرام ةصحيف بوده ييگانگ و محبت گلشن بخش طراوت پيوسته آن اقالم رشحات كه را ينام

 توفيق افعال پسنديده و خصال حميدهو  افزود يم ييكجهت و تمود ةديد يروشن هميشه آن دمدا سواد
 نصرت قرين جالل و جاه رايات كه يوقت در يحاج٢ وقّاص فينيالشر الحرمين يحاجيار  سعادت آثار
 ةافاغن لّةضا ةطائف دفع و رفع از قاهره دولت ياوليا اطرخ و فرموده مراجعت دكن يورش از اقبال و

 پناه كرده اختيار فرار ديار اين از گرفته پيش را افساد و فساد طريق و عناد و يبغ راه كه٣ مالعنه
 کالمل منظا شده جمع باغيه آن از آنجا در كه سوار هزار دو قريب و بودند برده ٤يدكن الملک نظام به

 استحكامرا  يانگيز فتنه بنياد ساخته متفق خود  بابود سوار هزار يس بيست صاحب هشهمي كه رادكني 
 ،بودند داده راه خاطر  بهرا فاسده خياالت٥ نموده مدهوش غرور ساغر  بهرا خود مغز بي سر داده تمام

 عنان ذالٰه .ه شودنمود بنياد و بيخ از فساد اهل آن قمع و قلع عزم جزم كه بود آن حزم يمقتضا چنانچه
 از و گماشت مآل بد گروه آن استيصال ٦رب واالنهمت همت وجه و گشت معطوف صوب نآ  بهعزيمت

 او نرفتدر  و او دولت اعيان و او نفاق پر گروه آن  بااتّفاق بركت از كه نيز کالمل نظام تأديب و تنبيه
 هريک كهاو را  نامدار ةقلعپنج  وتد نمود اتّفاق مالعنه ةافاغن آن  باجهنّم قعر در استقرار و عدم عالم به
 مثل بود قالع عالم طاق ميان درداري  هاستعداد آالت حرب و قلع  بهو آفاق ةشهر متانت و حصانت به
 و صد كهاست  روپيه لك پنجاه آن جمع كه او واليت قدر آن و وندهيس و تلتم و دهارور و قندهار ةقلع

 رسيدن از و  درآمدقاهره٧ دولت ياوليا تصرف  بهيورش اين در ،باشد بوده توران يخانلك  پنجاه
 جانب از ديگر تحف و پيكر كوه فيالن و يقيمت آالت عمرصّ ونفيس  جواهر قسم از وافر هايكششپي

 و عالم يشهرها رشك٨ كه اكبرآباد ةدارالخالف در بود شده جمع يمعلّ درگاه  بهدكن دنياداران ساير
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 مقر و كبٰري خالفت مستقر و آدم يبن مسكن بهترين و است عجم و عرب بالد يخوبيها جامع
  .١رسانيد است، عظٰمي تسلطن
 ونچ .گرديد گزين يدوست ضمير و آيين خلّت خاطر يافزا بهجت شمامه عنبرين ةنام آن ورود٢

 باعث بود صفا و تمود نهايت بر مشعر و وال و محبت غايت از مخبرآن  مشحون صدق مضمون
 آن و نشان خالفت دودمان اين ميان كه يمعنو صداقت ييدتش و يصور قرابت ةرابط استحكام ازدياد
 درگاه نيازمند اين مانوس ميمنت جلوس تيتهن مراسم يادا. گشت ،است واقع الشأن عظيم ةسلسل

 تجه از كالم ماال بهجت و تمام مسرت اظهار نموده سلطنت اورنگ و خالفت سرير بر را صمديت
 حاصل يقين بودند كرده٣ العطايا واهب درگاه نيازمند اين هبكه  كبٰري ةعطي و عظٰمي نعمت اين وصول
 ديگر. شوند يم محظوظ بالشأن عظٰمي نعمت وصول از و مسروراز مسرت دوستان  دوستان كه است
 كه گفته اليه يموم يحاج  بهرا آن تفصيل و بودند خواسته لبكا حدود  بهخود توجه يبرا از كه يعذر
 خبر رسيدن وجود  بااالّ و بود خواهد چنين ٥اين الحق. رسانيد جالل و جاه٤ مسامع  بهاندرس عرض به

 ةفائد كه اي اراده قسم اين كه نبود اليق وجه هيچ  بهيموروث خالفت سرير بر ما مانوس ميمنت جلوس
 اهل كه يا جماعه  بهنسبت خصوصاً اسالم اهل  بهنسبت طرف آن از نباشد مترتب٦ آن بر يدنيو و يدين

 يف كالشمس كه اخبار چنين اين چرا كه است آن تعجبمحل  اما ،آيد وقوع  بهباشند جماعت و سنّت
 درگاه منتسبان از ييك كه بود٨ چنان مناسب چون و ٧نرسيده آنجا در است آشكار و هويدا النهار نصف
 معتمد و خاص يفدو و دوش روانه صوب آن  بهاليه يموم يحاج  باجاه آسمان بارگاه معتمدان و يمعلّ
 يحاج همراه است اشتباه فلك درگاهاين  زادان خانه از جداً عن اباً كه را تربيت خان اخالص تمام

 ندبود آورده تحرير سلك در قزلباش ةمعامل باب كه اي مقدمه آن جواب و ساخت مرخّص مشاراليه
 يفدو آن تقرير از. شد گفته اليه يموم خان  بهيزبان ديگر مقدمات از يبعض  باداشت يطول چون
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. آمد خواهد فعل  بهقوه از وقتش در ١هللاشاءا انمطابق آن  كه دانست خواهند يقين و نمود خواهند معلوم
 يارزان انصراف رخصت يزود  بهرا او نيست آنجا در يفدو آن توقّف يزيادت يبرا از يباعث چون

  .داشت خواهند
 دين يب فرنگيان از٢ يكثير جمع كه بود رسيده يهوگل بندر فتح اثر بهجت خبر نوالي ادر چون ديگر

 تمام بهجت را اسالم اهل مبين فتح آن اتخصوصي استماع از و اند گشته اسير و قتيل٣ فتح آن در
 اسالم ديندار خان آن ات ديد اليق فال همايون نامه اين ذيل در اجمال سبيل بر را آن ذكر. شد حاصل
 نقاوه و واقعه اين ةخالص. گردند مسرور و مبتهج اثر مسرت خبر اين از بلخ االسالمةقب ساكنان و شعار
 ةمشهور ٤عمدة ربناد از كه نساتگاو بندر ينزديك در است يبندر يهوگل بندر :كه است آن سانحه اين

 اشرار آن از بسيار آزار و بودند يم آنجا در فرنگيان از يغفير جم و يكثير جمع و است بنگاله
 از يبسيار چنانچه ،رسيد يم داشتند مسكن و يماو كار بهنا كفّار  آنجوار در كه ديار آن مسلمانان به

 بر ضالل و كفر اهل استيصال٥ كه جهة اين از و نمودند يم ينصار قهراً و جبراً گرفته را اسالم اهل
 الف الف اصحابه و آله يعل و عليا سيداالنام متيندين  روجم كه اسالم پادشاه واالنهمت همت ذمت
 در كه بود شده حكم بنگاله ةصوب صاحب خان قاسم  بهاست متحتم و واجبو الف الف سالم ٦ ةصلوا
  .بكوشد هضالّ طائفه آن  و رفع و دفعقمع و قلع

ي را كه درگاه معل٧ّهاي  نيز امتثال فرمان واجب اذعان نموده جمعي از بنده مذكور ةصوب صاحب
) فروند( نزلم هزار يك كه بنگاله ةنوار ةجمل از و نمود تعيين فجره كفرهتعينات آن صوبه بودند برسر 

و  توپچي و چيتفنگاح از قسم د و هشتاد ملّاو در هر كشتي نقرر است كه سواي هفت است يكشت
 و آهنگر و درودگر و يسرناي و يكرناي و ينقّارچ و شمشيردار و٨ دار نيزه و تيراندازو  اندوز گلوله
 كه شود يم خوار علوفه نفر هزارچهل  قريب آن مجموع چنانچه. باشند يم جماعه ديگر ةمحترف اقسام
 كار سپاهيان از ديگر يجمع ةجماع اين از غير هب و يابند يم نقد را خود ةعلوف بنگاله ةخزان از ماه  بهماه
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 آن  بانيز را استعداد اين  بهيكشت منزل پانصد. هستند كشتيهااين  در نيز احدي و منصبداران از و آزموده
  .اختس روانه اثرظفر ركلش

و بدمنشان  بدكيشان آن  بابر و بحر در ينصير شيرمردان و يفدو بهادران آن ماه چهار مدت
 حصار زير  بهرا نقبها و ساختند تنگ آنها بر كار رفته رفته که نآ تا بودند مشغولو مقاتله  مقابله به

 آن كرده يورش طرف چهار از و پرانيدندبر هوا  را ها محكمهآن  يديوارها رسانيده آنها هاي همحكم
 حيات يبقا السيفبقيةشده  واقع شور يدريا خور دركنار بندر آن چون و ساختند مسخر را ها محكمه
 شيرمردان و وغا بحر هنگانن و نهادند گريز به ور رفته ها عرابه١  باجهاز يباال دانسته فرار در را خود

 سكّان آن  بارا كشتيها آن و نمودند قبةعاال وخيم ةطائف آن تعاقب دريا و يخشك راه از جايه ميدان٢
 و سوختن از كس هزار ده قريب چنانچه ساختند، اسير را يبرخ و قتيل را يبعضآن  ةجمل از و گرفتند
 دستگير ٤كس پانصد و هزار يك نزديك و گرديدند٣ جهنّم ةمعد يامتال باعث كردن غرق و كشتن
 شصت و يافتند نجات بودند روزان تيره آن قيد در هك پرگنات آن يرعايا از كس هزار ده قريب. شدند

  درآمدمنصوره عساكر و قاهره دولت ياوليا تصرف  بهنامحصور والما و موفور غنائم  باغراب چهار و
 دجاسم و دباعم الحكم حسبآنها  كنائس يجا  بهو گشت بركنده ديار آن از بالكل ضالل و كفر بيخ و
 وبيانكر و باال عالم ساكنان گوش  بهمكان آن از مسلمانان ذانآ آواز انربگ آن ناقوس عوض و نهادند بنا
 ةوسيل دنيا دولت. دادي رو ايام اين در را اسالم اهل يفتح چنين اين كه هللالحمد. رسيد ياعل يمال

  .باد يمول٥ يرضا باعث و يعقب سعادات

ة وقايع اين احيان خير پايانتتم  
 سعد نظر مقرون شده يثان صاحبقران٦ اوج اعظم نير نظر منظور يتازگ  بهيثان نجم خان باقر ينوال ارد

 افتاده زلع ةوباكد  بهنصيب ةخان شرف از كه رفعتش و عزّت كوكب و گشت اقران محسود و اختران
 اين تبيين .نموده يجاودان تاسعاد انواع كسب ٧جليله ةدقيق اين از يافته لوقبو  لاقبا ةدرج اعرتفا بود
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 ايام اين در كه آن مضافات و جراتگُ واليت يصوبگ صاحب  بهاوديسه ةصوب تغيير از بعد که نآ ابهام
 تفويض و فيل و اسب و١ خلعت عنايت  بهو شد كامروا بود يافته تغيير خان اسالم الدولهةعمد از

 خاطر داد قرار اضعاف بر اسبه سه و اسبه دو نصف سوار هزار چهار و ذات٢ يهزار چهار منصب
 فيض هتاسر ةقلع ينگاهبان خدمت تفويض  بهيقزوين بيگ بايزيد پسر خان اخالص. يافت يكامگار

 است يكار يزكوت مير خدمت چون و پذيرفت نوازشاسب  و خلعت مرحمت از دريافته عنايت نظر
 دركار يكاردان و يفهم معامله كمالچه  هنجار دقيق و نازك نهايت يب است يشغل و دشوار غايت به

 و غضب و لطف و ينرم و چرب و يگرم و شدت مثل همتضاد افعال ارتكاباز  آن انصرام ردو  دارد
 بدو عظيم امر آن٤ تقديم كه  خان٣علي ذالٰه است ناچار ي و رد پاي و پيرويشناس پايه و يسنج مرتبه

 خاطر يمرض تاس همگنانت مرضيا علّت آنوجود  كه طبع تحد و شدت فرط بنابر داشت تفويض
 و شد مرجوع يبيگ آخته خان مروت  بهمشاراليه خان تغيير از ينوال ادر الجرم بود نكرده سر عاطر

  .شد مخاطب او االلتماس حسب بود موسوم نام اين  بهعباس شاه ةل لعمش كه يخان ٥قليمرشد  خطاب به

 شاه شجاع ٦سلطان بلنداختر اقبالمند ةشاهزاد يصاحبقران برج قرين تسعاد كوكب فرخندهاقتران 
 انعقاد از بعد صفويه ٧صفية ةسلسلصفية  ةكريم ييعن يجاودان كرامت ةشرفخان نبيرة   باهروواالگ
  ييكتاي عقد گوهر بيگانه دو اين ةميان يشرع زدواج اعقد انجمن
 و٨ واالنژاد احفاد و امجاد اوالد توفير و تكثير ةطريق سلوك باب در ملوك ةعلي ةطبق دجه بذل اسباب
 ةدوح اصيل اصل و فروع ينما و نشو و جليل نسل انتاجة ماد در ايشان ةجميل يمساع صرف يدواع

 يورتص در كه نباشد چنين چگونه٩ يمعن اين و باشد نيازمند بيان به كه است تر نمايان آن از  خودوجود
 رسد مبالغه مايه اين و تأكيد پايه بدين ناس احاد تزويج ةماد در شرع و عقل ترغيب و تحريص كه
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 آبا٢ ةنتيج گزين و طين و ما ةساللمهين  اين خصوص سالطين و ملوك تناسل و توالد١ باب در فكيف
 راه اساس حقيقت مقياس اين از كه شأن يذ واالمكان ةخانواد اين اعيان يعنا تكوين عالم امهات و

 استقامت موجباين  و ناس افراد و اشخاص فرد فرد اتّحاد باعث يمعن آن چه است گشاده قياس
 حقيقت در كه است انسانحضرت  ييعن مكان يعال اين يةنقت علّت بل اركان و طبايع ةزبد وهاج مزاج
  :است ذات خورشيد ظليل ظلّ و كائنات تكوين يتمام علّت

  كجا هب تا جاستك از ره تقاوت ينبب
 طبع يمهربان يمقتضا  بهپيوسته كه زمين و زمان خديو آيين حكمت ةممسلّ مقدمة براينبنا

 مبارك خاطر  به،دارند پيش در بالد و امان و امن و عباد دين و دنيا صالح و خير انديش مصلحت
 مسند و زفاف يطو يآرا حجله  بارا شجاع شاه سلطان بلنداقبال، ،بخت جوان ةشاهزاد كه آوردند

 اين در٣ بود شده زد زبان و نامبرده سابقاً كه واالنژاد آن محترم حرم عفافو  متصع شبستان يپيرا
 قرب سمت رمضان مبارك هما سعادت موكب لزوم بركت قدوم ٤تاقمي چون و سازند داماد يزود

 اين وقوع که نآ بنابر حضرت٥ بندگان الجرم است ممنوع العيدين بين زفاف و نكاح و داشت مدت
 ساعت اختيار در را نظير بطليموس نظر، ٦طرالبس شماران اختر ،نيفتدتعويق و تأخير  حيز  بهكارخير
 مالحظه از بعد همگنان و ساختند پذير سعادتواال ةاشار عيدفطر سعيد به سعودم ورود از قبل مختار

 ديگر سال تا بل شوال هالل استهالل هنگام تا مدت اين عرض٧ در كه ندداشت معروض كلمه اتّفاق به
 هزار ةسن شعبانعظمت بهر  شهر ٨سوم و بيست معهج شب ساعات سعادت وي فال فرخنده  بهيساعت

 نظر  بهاست ميانه نيز آن كه همايون جلوس پنجم سال اسفندار ماه چهاردهم موافق دو و چهل و
 را مذكور ساعت توسط نبود آنحضرت عاطر خاطري مرض يمعن اين تعويق كه آن بنابر  وآيد ينم

 اقبال يكارگر  بهمقصودبر طبق  معهود ساعت انطباق عدم وجود  با٩داشتهن مبارك نظر منظور
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 انپرداز سامان و نمودند اعتماد كند يم راناخت ناقر يگرانيها دفع يربان تأييد ينيرو از كه يصاحبقران
 اين ميان که نآ  باو فرمودند مأمور وقت بايست در سرانجام  بهساعت دررا  طراز ابد دولت كارخانجات

 زمانه٣ خديو و مطاع يگيت امر٢ طبق بر انپرداز فرمان نبود روز دو و بيست از١ زياده يطو فرخنده دو
 ماده يمعن اين از و پرداختند باز ازدواج خجسته اين مايحتاج داختپر از يفرصت اندك در نموده عمل
 و حقيقت يكماه از که نآنا يآگاه ةسرماي گشته آماده بصيرت ارباب ةتبصر واهل خبرت  يرتح

 مقدار و قدر كميت و کيفيت مزيت و آمد اندوخته ،ندارند اطّالع پايان يب دولت اين دستگاه فسحت
 مانند كه كشور هفت ساير دولتان صاحب ولذب نسبت داد خدا دولت كدةدت سعااين حشمت و جاه
 بيوت تصاعيف مانند رفته پيشه غور ةانديش نظر تعميق  بهندارند يجزنام يشاه از شطرنج يخدا ةخان

  .پذيرفت تضاعف سمت عرصه آن ٤شطرنج
 نوادر و نقد زر از روپيه هزار پنجاه و لك يك يمواز مذكور شعبانماه  نهم جمعه روز بالجملهو 
 يافت نگارش سمت سابق يطو در كه يآيين و توره  باساچق رسم  بهديگر اجناس و ائسفن جواهر

 منزل  بهصدرالصدور خان يموسو و سامان خان ميرجمله و ميربخشي٥ خان صادق مصحوب
 زفاف محفل انعقاد هنگام چون و گشت سولرم يصفو يميرزا رستم يمرتضو ةانوادخ الصدق خلف

شب  معهود رسم بنابر كه شعبان پناه عظمت ماه٦ دوم و بيست پنجشنبه شب رسيد نزديك فرخنده
 دودمان اين سزاوار كه يآيين  بهآن برگ٧ و ساز  باحنا يخوانها مشاراليه يميرزا منزل از بود انحنابند
 ةدبدب مصحوبو  عزّت ةكوكب لوممش  بهباشد اصالت و نجابت خاندان آن خود در و جاللت خالفت
  .آوردند رفعت

 ساحت و آمد ظهور  بهايشان جانب از اينها امثال و يآتشباز و چراغان مثل متعارفه رسوم يباقو 
 حضور به بود گشته مقرر يحنابند انجمن انعقاد تجه  بهاقدس االمر حسب كه مقدس ةغسلخان عظٰمي
 رعايت مذكور يطو پرنور محفل دستور  بهو شد آمود زينت نامدار يامرا ساير و كامگار هالدول يمين
 و يشيرين و پان و گل يخوانها و مرصّع و زربفت يها فوطه تقسيم و حنا بستن از همقرر رسوم يهمگ
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 سماع و رقص و سرود و رود از طرب و نشاط انواع ساز و يافت وقوع تمام يشايستگ  بهيخوشبو
 زنگ آن ةنظّار نموده رو شهود عالم  بهاست سرور و سور انجمن ةالزم كه نژاد يهند شاهدان نازنين
 قلوب١ تنشيط ريحفت ةسرماي كه مراتب اين سرانجام چون و زدود تفرجيان خاطر ةآئين از ديرينه اندوده

 بند از٢ ويزادست بدين يعالم و پيوست ظهور  بهاست دماغ ترطيب و خاطر فراغاسباب  ترتيب ةماد و
  .ستندب جاويد٣ بيعت عقد ابد يفارغبال و سرمد يخوشحال اميد  بهگسسته يگرفتار پيوند الم ةعقد و غم

 صفات، ملك ةملك عالميان و عالم ةپادشاهزاد احتجاب يدخورش نواب يكارفرماي  بهديگر روزو 
 كه را خود سير فرخنده محضر فرشته برادر٤ يداماد اسباب و جهاز جميع صاحب بيگم سمات قدسيه

 آماده خود خاصّه سركار در را آن مصارف وجوه اكثر و شد يم روپيه لك ده يمواز جهات همه از
 بارگاه صحن در بود شده مهيا عليا مهد غفرانمآب نواب يسركار  بهكه آن از يقليل مگر آوردند ختهسا
 يدستور طبق بر صفوت و صفا موطن  آنخلوت يدستور تحصيل از بعد عام و خاص ستون لهچ
 اتّفاق كشيد دوپهر  بهقريب هك اهم  مهمآن از فراغ چون و گشترتّب م خاص ترتيب  بهسابق يطو
 ةساي ،عصمت چراغ پرتوو  عفّت اختر فروغ ملتمس اجابت بنابر مكان خالفت حضرت بندگان افتاد
 بركت از را راخترپ آسمانمنور  بل بساط ٦ينآگگوهر آن٥ گسترده مقدس مجلس اين ساحت بر پرنور
  .ندبخشيد ديگر يضيا و صفا زيور نظر انوار ميامن و اقدس قدوم

 تكلّف از نظر قطع ليكن بود كمتر سابق يطو اثاث و اسباب از كميت يثيتح  بهجهاز اين هرچند
 اعيان العينةقر اشاره لطف و توجه نظر فيض از بسط ترتيب و وضع حسن و کيفيت بنابر يساز سخن

 توان يم بازن اي ةدربار چنانچه بود بيش در بيشآن  ترتيب حسن از همتعدد مراتب  بهجاودان خالفت
  :گفت

  اول ز كشد بهتر آخر نقش نقّاش
 و درون يصفا يرو از كه بود يافته آذين صورت زواهر جواهر  بهيبزم آيين فردوس تكلّف يب
 كدورت٧ عرض از گوهرش جوهر همانا آيين صفوف آن گوهر يصاف باطن و آئينه ظاهر مانند بيرون
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 ديوارش و در نگار يمعان ٢رصو حقائقبال تشبيه  كه بود دهشپذير تصوير نظير يب١ ةنگارخان  وبود معرا
 بالذات كه يحقيق نگار صورت كالم آيات و سور يمعان چون محسنات بدائع يآراستگ ازكه 
 يانجمن نگارين الواقع يف ،مبرا وبيع شوائب و نقائص آاليش از پذيرفته آرايش بديعه محسنات به
 آن تزييندر  تصنّع و تكلّف كمال وجود  بانعال صف تا٣ گرفته صدر از كه بود هگشت آرا نتزي
 يورا آن بدايعو  صنايع كه آمده ابيات صدور و اركان مانند بعينه كه بود آمده تكلّف يب ينحو به
 صيف تووعريف ت از دارد اناستغ تشبيهات و استعارات مستعار حسن از و است بديعه نعاتتصّ

 نگارينش رياحين اوراق يسبز برگ هر ملق سياه كه بود شده اپير پيرايه يچمن رنگين. بود يمستغن
 يافزا غيرت و ارژنگ نقش و يمان آميز رنگ ةكارنام يفرما رشك نگر حقيقت شناسان دقيقه درنظر

  .نمود يم فرنگ و چين رنگارنگ٤ نگارستان
 محل رستارانپ نخست آوردند جا  بهمقام حق يادا كه امت تفرج حظّ ي يكايكاستيفا از بعد مجمالً

 همگنان چون  وپذيرفت اصدار زيور يها بنده خواص احضار  بهياعل امر آنگاه يافته رخصت يمعلّ
 واال درگاه يها بنده ساير حضرت بندگان االستصواب حسبو  شدندفايز  پرنور حضور سعادت فيض به
 يبانو مهين القاب يقدس نواب سركار٥ از حضور خدمات ةخدم تا دربار اعيان و دولت اركان از

 و كامگار خاطر كام دريافت از يافته فاخره يخلعتها مراتب درجات تفاوت  بهصاحب بيگم روزگار
 و توصيف در اطراد و اغراق و پيرا نظر طابس آن ةمالحظ٧ از بعد گياننظّار ساير و٦ گشتند مسرور
 عدت و عدد و كيف و كم اين ماية در عظيم يطو دو اين ساز و برگ ةتهي استبعاد يرو از آن تعريف

 تحير و تعجبابدي دندان  وقف اغراب و اعجاب انگشت مدتي نزديك و فرصت يكم ايهپ اين و
  .برافراختند بنياد ابد پايان  بيدولت اين ازدياد يدعا  بهدست و ساختند
 عالميان ةشاهزاد منزل فرخنده  بهملوكانه اثاث و اسباب آن يتمام يافت انجام شاتما انجمن چونو 

 جون رودبار بركنار كه روزگار خديو يپادشاهزادگ ايام زلامن بر خجسته نزول فيض احيان آن در كه
 خاص محفل همايون آموز طرب روز آن پايان و گشت سولرم شايسته آيين  بهداشتند مبذول است واقع
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 و رود اهل و يافتند عام بار خاص بزم آن در عام و خواص هشد منور رروس آن حضور نور  بهعام و
 مقام يمقتضا طبق بر انبساط و نشاط سامان پرداخته عشرت و عيش برگ و ساز كردن راست  بهسرود
 عظمت اوج اعظم نير نور از١ لجال و جاه برج شاه ةشرفخان مشرق  كهشام نماز هنگام و ساختند مهيا

 گهرواال يها شاهزاده ياعل االمر حسب. گشت اشراق قاف مغرب يعنقا ةآشيان يفرما رشكو اقبال 
 بلنداختر شاهزاده انور منزل  بهمورنا يامرا ساير و هالدول يمين  بابخش مراد سلطان و اورنگ سلطان٢

 و شدند واال مالزمت اندوز سعادت دريا كنار راه از اقبال و بخت عروسو  داماد شاه آن همراه شتافته
 مراسم نرشَد يپا ساحت و ونج ساحلعرصة  سرتاسر و راه عرض در جا همه افروز نور شب آن

 پرتو از چنانچه ،بود آمده جا  بهاست سور جشن سرور و بهجت وادم ةعمد كه يآتشباز و٣ چراغان
 مانندراست  انور ماه نور و اختر انوار نمود فانوس ه ومشعل و شمع و چراغ مثل ييروشنا آالت انواع
 جا بهجا ات مهمفتح شگون تجه بكه يآتشباز آالت و داشت دروغ به ٥فروغ٤ تاب شب كرم ةشعل

 ستارهرجا پ همه اطلس چرخ تا هوا يرو آن رفع از يافته گشاد كه يوائه تير خصوص بود شده نصب
  .نمود يم بود خس ةشعل و شرار مانند آن نور نمود جنب در اثير ةكر نار ودخ و شد يم

 حضور  بهمقدس برج شاه خلوت در شريف شرع اصحاب رسيد در٦ مختار ساعت وقت چونو 
 فلكب عالم آراي اوج خالفت و جاللت و زهرة زهراي ميان آن فرخنده كوك  بهپيوند عقد دائمي

 ومعهوده  مراسم اقامت  بهگشاده مبارك  بهزبان ميعال و بستند غرا شريعت وفق بر اصالت و شرافت
 عام انعام و نثار خاص وظائف از عوام و خواص و دادند متعارفات٧ ةآواز داد مقام اين ةمقرر آداب
 اين تنيته باب در كه غرا قصائد استعداد و سخن ارباب خاصّه ،گرفتند خواطر كام روزگار خديو

 و نواسنج سرود و رود اصحاب و نمودند دانشا پرنور حضور در بودند نموده ءانشا سور فرخنده
 همه  بهيهمگ  وساختند دور و نزديك گوش ةآويز ساز و نغمه لطف و آواز حسن ةآواز شده سرا غزل

 كليم لبايطا يسليمان بارگاه واال ثناطراز و پرداختند ديرينه يآرزوها از سينه رسيده خاطر مرادات
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 داشته معروض را آن١ بود ساخته نظم خامه زد رقم گونه بدين را همايون يطو اين تاريخ كه يهمدان
 پيشطاق بر٢ ييكتاي شهرتبة اتك حسانا و جود و فيض فياض مبداء اين استحسان و تحسين بركت از

  :٣قطعه. نگاشت نهم رواقطارم 
  اي دل از گلشن اميـد گـل عـيش بچـين     

  كند عيد چمن ز و نور ز كه آندم از پيش
  عادي سلطان جهان شـاه شـجا      دام شنج

  يپادشـــه فلــك  مـــاه ةپــرد  ســـرا بــه 
  كلـيم  كلـك  رقـم  كـرد  قـران  تاريخ بهر
  

  آمــد جاويــد عــشرت وروزگــار طــرب 
  آمـــد اميـــد گـــل يبـــو همـــه مـــشام
  آمــد  عيــد  ةكوكبــ از افروزتــر  لمعــا
  آمــد ناهيــد موكــب طــرب ســاز يپــ از

  آمــد دجمــشي ســرمنزل  بــهبلقــيس مهــد
  )هجري ١٠٤٢(                            

 آنها ٤وقوع كه ناپسند چند يبدعت رفع خصوص فال فرخنده سال اين يانپاخير  احوال ةتتم بيان
  بود  شدهپذير شيوع نظير٥جنّت كشمير ةصوب در
 سالطين داد بنياد عدل براساس فساد و كون عالم آباد خراب عمارت يبنا كه آفرين يگيت ادارد٦

 ةمنزل  بهنازل همانا كه ايشان قهر و لطف مصالح ةتهي  بهرا خاك ةمعمور يخراب رفع و نهاده آيين نصفت
 و بال فراغ افضال و فضل يمقتضا  بهكه احوال از يحال هر در داشته منوط است عمارت اين گل و آب
 يمبان تشييد يباد و يبان برگزيده را يجهانبانواال ةطبق اين از المحاله خواهد بيشتر عباد حال رفاه
 دارد سركار بر حالت ره دررا  عدالت يمعمار بوده٧ عالم يمعمور يپ در پيوسته كه سازد بالد يآباد

 ٩كلّ نظام اركان استقامت قوائم همانا كه يمدن تاسياس قواعد تمهيد دهد يرو كه صورت هر در و٨
 جويبار از افتد سطوت و قهر و شدت و عنف  باكار اگر چنانچه آرد فعل  بهةقو از احسن جهو رب است
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 رفته كه آنگاه تا برآرد كل به١ رهگذر همه از يتعد و جور ابواب گرفته آب در مظالم رفع كل آبدار تيغ
 وقت چون و آيد عمل  بهتجه همه از است كارخانه اين مصالح ترين عمده كه يكلّ مفاسد دفع رفته

 از كه يكدورت گرد رسرشا تلطف و دتفقّ سحاب يفشان هرشح  بهنخست رسد در رفق و لطف
 و سازد مرتفع باشد نشسته مظلومان صدور ةصفوتكد بر پيشگان جور بدعت و ظلم يگيزغباران

 در تا آرد ظهور به٢ مرحمتمرهم  و عاطفت ييموميا خسته از يخاطرها و شكسته يدلها جبر تدريج به
 دكان چيدن فرو از مقصود همانا كه صاحبدالن قلوب ةالمعمور بيت و مقبالن خواطر ةمعمور ضمن اين
 اين تابع كه يگيت يآبادان شاهد ضرورت  بهو گرايد عمارت و مرمت  بااستوجود ايشان  مكان و كون
  .آيد گر جلوه شهود ةعرص  بهصورت اين در است يمعن

 حضرتواال يبان جهان آيين و يملكران قوانين موافق انطباق٣ حكمت سباق اين مصداق
 يانمتصدكلّي  دستورالعمل و يمال و يملك امور جزئيات ساير از يآگاه پيوسته و  ثانيصاحبقران

 يبدعتها شنايع رفع حال شاهد و است يجاودان ةدولتكد اين يسلطان اشغال نتکفّالم و يديوان اعمال
 و بود رفته پيش آن مضافات و كشمير دارالملك حكّام جزو در يها انديشه جور از كه است شايع
 عرضه و مذكور ةصوب منهيان يانها از آنها حقيقت ينوال ادر چون رسيده يكلّ يمبلغها  بهرفته رفته

 ظفر نام  بهباب اين در ٥اننش قضا فرمان توقّف يب رسيد ياعل عرض موقّف  بهديار آندار  صوبه ٤داشت
 ةصفح از بلكه دفتر يرو از شده ظلمه مظالم ديوان ثبت كه ابواب ساير كه يافت صدور زيور خان

 زيپش نيم٧ بوده مقرر قديم عهد در آنچه يسوا اين علّت  بهبعد من و نمايند محو روزگار ٦ةروزنامچ
 و٨ موجب اين بر مشتمل باب هر بوجو ابواب و فصول اين تفصيل و نگيرند رعايا از چيز هيچ بلكه

 و مساكين و عجزه خصوص شهراين  اهل عموم سركار ات مهممتصديان كه است عنوان بدين معنون
 بيگار بل كار زعفران گل چيدن تجه  بهرا زور يببيوة پردرد  ،ساالن خورد و٩ سالخورده عجوزان
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 وران پيشه سيما دممر ساير احوال  بهحد از بيش اضرار و تشويش و بسيار آزار رو اين از و فرمايند يم
 باب اين در. يابد يم راه ندارند١ مقرر يروز رهگذر هيچ از و گذرد يم ييوم كسب ازايشان  روزگار كه

 از را يضرور شغل اين كارگران نشده جماعه اين متعرض تكليف  بهديگر كه شد صادر اقدس حكم
  .هند  بهيمزدور شريفه ةخاصّ سركار

 وزن  بهاست يفلس كه دام دونيم يشال خروار هر برسر كه بوده دمعهوباز  باستان عهد از ديگر
 عنوان  بهپايان ابد دولت عهد در چون كه شد مقرر يافته قرار دام چهار ايام اين درو  اند گرفته يم خاص
 »احلدثان الطوارق عن حرست« محروسه ممالك ساير در شود يم يكلّ يمبلغها  كه يرهدار سبيل بر و زكات
 دندار نمود اصالً آنها جنب در كه يجزو فروعاتاين  تجهكه ب شده مسدوددر كل  ريگ و فتگر راه

  .نرسانند وصول  بهيچيز باب اين از اصل در نشده سيك مزاحم
 مقررال حسب گوسفند سر دو حاصل الح يشال خروار صد چهار هر برسر يموضع هر از ديگرو 
 شش و شصت يگوسفند رقيمت ه يازا در ٢سابق داران هصوب يتعد از الحال و گرفتند يم يماض زمان
 الصدور حسب كه فرمودند ،نمايند يم يافت باز رعايا از ينقد٤ است گوسفند٣ هس يبها يمواز كه دام
  .دارند كشيده الوجوه جميع٥ من تطاول دست باب اين در بوده ولعمم سابق دستور قرين نفاذ امر

 يكلّ مبالغ ساله هر همگنان چنانچه اند رسيده بهم ردخ يب يقانونگو چندين قريه هر در ديگر
 ياعل امر. رسد يم نيز جاگيردار  بهربسيا زيان راه اين از و گيرند يم رعايا از ييگو قانون ةصيغ به
  .ندهند دخل ده آن در را يديگر نموده آنها از ييك  بهاكتفا كه پيوست صدور به

 يبحر مير ةصيغ  به٦دام پنج و هفتاد سرشمار عنوان  بهانانكشتيب كالن و خرد و جوان و پير از ديگر
 را پيش قانون پس، اين از كه رسيد نفاذ توقيع جمله اين بر همايون فرمان. گيرند يم نهاده نام

 جوانان از و دام دوازده پيران از و نمايند مسدود بدعت ابواب نيز باب اين در ساخته دستورالعمل
  .نطلبند زياده دام شش و يس ٧د ساالنروخ از و دام شصت
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 همايون فرمان مونضم وفق بر بود واليت آندار  صوبه پدر نيابت  بهواليت آن در خان ظفر مجمالً
 استصواب  بهو ساخت آزاد حساب يب مطالبات دوام شاقّه ليفاتكبند  از را مساكين و ضعفا نموده عمل
 نصب جامع مسجد١ درگاه در نموده نقش سنگ از يلوح بر را نشان قضا فرمان دسوا خيرانديش طبع

 قوانين و قواعد اساس و باد پايدارچون پاية بنيان عدل و احسان  آنحضرت يبقا يبنا كه گردانيد
 و استوار داد و دين بنياد مانند برين چرخ دوران دوام ات قرين سعادت٢ صاحبقران يثان آيين معدلت
  .بماند برقرار
 فروگرفته را او بدن دارالملك شيب عساكر افواج٣ هجوم كه يدهلدار  هصوب خان لشكر ينوال ادر
 كاركنان و يقو ةعمل دست از بدن يضرور اشتغال چنانچه بود رفته يغما  بهحواسش بنگاه ذخائر
 يسردارا  بايكشور ينگاهبان خود يخود  بهکه نآ٤ يجا چه آمد ينم يكماينبغ او ياعضا و جوارح
 حقائق پادشاه حضرت الجرم. كرد تواندسر  كشور هفت خديو عاطر خاطر يمرض موافق را يلشكر
 شأن در است ييتآ را كه ديرين خدمات سوابق بابرا خاصّه جانسپارداران وفا وققح ارشزگ كه آگاه

 در دارد الزم را عنيفه حركات و شاقّه ترددات كه خدمات اين امثال يتصد که نآ حكم  بهآنحضرت
 از را مشاراليه خان الجرم شد يم بسيار صعوبت ارتكاب مزمستلعقيدت  صادق ةبند هديرين آن ماده
 جمله از داشته افمع نيز پرنور حضور خدمت تكليف از بلكه دور و نزديك عمل و شغل تعهد

 نامزد مشاراليه خان تغيير از را يدهل يصوبگ صاحب خدمت تقديم و ساختند دعا لشكر سرداران٥
 مشرف و ٧خلعم اسب عنايت و خلعت تشريف  بهرا او اسفندار ماه پانزدهم در هنمودند خان ٦قاداعت
  .فرمودند مرخّص بدانصوب ختهسا

 شجاع سلطان اخترواال بلنداقبال بخت جوان٨ ةشاهزاد محمل سعادت منزل رااسفند يكم و بيست
 دپرور ادب ةشاهزاد  وشد انور مهر خانه شرف يفرما رشك كشور هفت پادشاه همايون قدوم از بهادر
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  ١٢٣ \\ جلوس سال پنجم

 رسم گسترده انداز پا سبيل بر رهگذار سرتاسر ديار هر ةامتع نفائس يدان قاعده كمال راه از ١پرورخرد
 خلعت و الدوله نييم  بهمرصّع شمشير و اعال ةپارچ تقوز دو واال االمر حسب و آوردندظهور   بهنثار

 خلعت امرا اعاظم از  تنچند  بهو دادند دولت اركان از ديگر تن سه و خان افضل يامعلّ  بهچارقب
 اين تسليمات الًاو همگنان و نمودند مرحمت بها يب خلعت روشناس يها بنده ساير  بهو يفرج با

 رسم به٢ اقامت كامگار ةشاهزاد خدمت در ثانياً هآورد جا  بهياعل حضرت بندگان خدمت در واال عنايت
 آن دريار  سعادت ادةشاهز  بهنسبت تعناي٣ نهايت حكم  بهروزگار خديو حضرت و نمودند معهود
  .فرمودند تناول همانجا نيز خاصّه نعمت گذرانيده عشرت و عيش  بهروز آخر تا منزل

 ةعرص شاهسوار  بهمرصّع لگام و زين از مزين رگ ابر صرصرتك اسب سر يك مذكور ماه ام يس
  .شد عنايت داراشكوه سلطان صفاتواال ذات كرامت،
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دور اول  سال همايون فال ششم از سنين سعادت قرين نوروز ١سرآغاز
خديو روزگار اعني ثاني  شمار از تاريخ جلوس ابد پيوند پايدار ادوار بي

   نامدار شدصاحبقران٢

 ششم سالي مبداي يعن يهجر دو و چهل و هزار ةسن رمضان بهر بركت شهر نهم يكشنبه روز تاريخ به
 و ياختر نيك و فرخي فيروزي جشن نوروزي به انجمن كه دوم صاحبقران حضرت همايون جلوس از

 بارگاه ستون لهچ در و ديوار عارض ةصفح و بود پذيرفته آذين روزه هر بل ساله هر آيين بر يبهروز
 از عام و خاص ةخان صحن زمين يرو و گرفته گوهر و زر زيور بر و بحر نوادر و نفائس از پناه يگيت

 تارر ز پرند از چنانچه يافته٣ مکررغير هاي پيرايه مصور و ملون يبساطها و كشور هفت ةامتع غرائب
 همانا يتازگ مايه آن  بادوم صبح باف رهنق ديبا و نهم كارگاه اطلس تا گرفته ماه سيمكار قصب و مهر
 صاحبقران يثان  وزمين يرو اعظم نير ييعن زمان خديو حضرتواال بود رفته كار  بهآن تزيين در يكهنگ به

 سپهر نةنمو آن يرو نموده، يسرور سرير برج به ياختر نيك تحويل سعادت و دولت  باقرين سعادت
 يها شاهزاده ساير و ساختند اخضر چرخ طارم مينچهار روكش انور قدوم پرتو يرو٤ از را هشتم

 مقرر ٥رمق  بههريک سعادت قرين رسانيده تقديم  بهمعهوده مراسم تسليم و كورنش يادا از بلنداختر
 يها پايه قرارگاه  يعني٦يشتنخو منزلت منازل در غرر درر  بهبل زهرا نجوم مانند و گرفتند اممق خود
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 درستارادت  از و يصاف عقيدت يرو از ٢نامدار يامرا و١ گشتند گزين شرفخانه آيينسپهر اورنگ
  .ساختند فرساسپهررا  يسرافراز تاركبرين سر  نموده سا زمين را اخالص جبين نخست

 بستند مجره ةجرگ مانند يصف گرفته جا اطراف بر ثواقب كواكب خيل چون معهود دستور  بهآنگاه
 افزايش و مناصب ةاضاف  بهآنحضرت عنايت كمال بنابر حضور انجمن يها يافته سعادت جميع و

 عموم و گشتند كامروا خاطر پيشنهاد اضعاف  بهمعهوددستور  برطبق٣ رواتب و مقدار و قدر مراتب
 بر و گذرانيدند افروز طرب زرو اين تنيته در غرا اشعار خردپرور سخنوران خصوص استعداد ارباب
 و زاده و كان و بحر ةداد بجز كه آنحضرت دهش و داد فرط از وررس و طرب اصحاب قياس اين

  .برگرفتند خواطر كام داده دلها مراد داد نبود عمان و نيسان ةپرورد
 آيين بر افالك مچهار شبستان شمع و پاك عالم نروشنا دودمان چراغ روز فرخنده اين درو 

 ةكارخان يافزا رواج و يگيت بازار چهار بخش رونق باره ديگر ةشرفخان تحويل از پس حضرت ندگانب
 ظهور  نورمطلع را يسفل عوالم حمل ةبهجتكد مسعود ورود فيض از و گرديد خاك و آب عالم

 اختصاص انبساط و طرب أةنش مشمول و نشاط و يشاد عموم  بهرا جهان خاص٥ و عام٤ گردانيده
 زر ةتحف داده چمن  بهگل يدوز زر خلعت ينوروز ةعطي سبيل بر بدانحضرت هتشب يرو از و هبخشيد

 بهادر خان هللاعبدا پيشكش افروز يروزگيت خجسته اين در و فرستاد معدن٦ وعدن   بهگوهر و
 آن امثال و٧ آالت مرصّع نفائس و جواهر رنواد اقسام بربود  مشتمل كه هاربِ و پتنَهدار  صوبه فيروزجنگ

 هم و  درآمدانور نظر  بهونتكُ اسب رأس چند و تنومند فيل زنجير شش  باتنسوقات و تحف ساير از
 يكبٰر ةدارالخالف ينواح فوجدار يبيگ قراول خان ٨يورد هللا كه نقد روپيه هزار پنجاه روز اين در
 و تافت آن بر قبولو  اقبال خورشيد پرتو گذشته انور نظر از بود داشته ارسال ٩يشكشپرسم  به
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 ديگر نفائس و رتش چند و اسب سر هژده گشته كامروا بوس بساط شرف  بهيكاشغر حكيم محمد نيز
  .درآورد نظر  بهپيشكش سبيل بر

  روردينف ماه سوانح
 بوس آستان از روز اين در بود گرديده گرا سعادت وطن از كه کَچهواهه سنگه ١جگَ راجه ماه اين پنجم
  .اندوخت سرمد سعادت ةسرمايواال درگاه
 لذّت از مدت اين در و بود زسرافرا كل يديوان  بهسابقاً كه يتربت ابوالحسن خواجه ماه ازدهمي
 بنابر داشت شرافا عمر پايانكه بر  ٢احيان در نموده يزندگ وفرا حظّ ياستعفا آن عرض بل عمر طول

 اعمال بر متضاده امراض تسلطن رفته رفته و شد فراش صاحب هبود كبرسن آنها ةعمد كه همتعدد للع
 معزول صحت ٤كمال و عافيت٣ اميد عمل ه ودعه از را او مزاج يافتهي كلّ ياستيال عنصريش كالبد

 تقدير ةديوانكد تحرير اربابو  بود ه درآمدمحتوم اجل گامنه و رسيد در معلوم وقت٦ چون و ساخت٥
 رو اين از بودند انداخته مقسوم حيات داران ساليانه و معلوم يروز خواران روزينه ةروزنامچ از را او نام
 احكام موقّف از كه نافذ فرمانآن  ٧باب درو  نداد ينفع و يوقع يطعق امر رفع ةماد در مداوا و دوا
يجل يطغرا  بهيازل ةعام »‘≅ä. >ó x« î7 Ï9$yδ«ة قضا بهديوانكد در است معنون ٨ ذلك رسيده  توقيع وقيع صح

sŒ#«  قدر رقممکرر در عرض و ثانياً Î*sù u!%ỳ öΝßγè=y_r& Ÿω tβρã� Åzù'tGó¡ o„ Zπtã$ y™ ( Ÿωuρ šχθãΒÏ‰ ø)tGó¡o„ ∩⊂⊆∪«يافته امضا ٩ 
  .نمود رجوع باال عالم ياعل ديوان  بهحساب رفع يبرا العالج ،نيفتاد سودمند دعا و صدقه بود

 حضرت عهد در چنانچه بود ديرمان دودمان اين ديرين فدويان ةسرحلق مذكور ةخواج چونو 
 حضرت عهد در و داشت تفويض بدو دانيال شاهزاده١٠ وزارت و دكن يديوان يآشيان عرش
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. شد او تعهد ةعهد در كل ١ديوان امور تکفّل الحال يثان بوده استقالل  بهميربخشي نخست يمكان جنّت
 خدمات حقوق فرموده رتحس و فتأس اظهار وفادار يمعتمد چنان فوت بر روزگار خديو الجرم٢

 رشيدو  ٣قابل زاد خانه كه او خلف مهين خان ظفر چنانچه داشتند نگر حقائق نظر پيش را او ةعمد
 من٤ داشت خواجه ابتني  بهكه كشميرخطّة  يصوبگ صاحب شده عنايت نظر منظور است يمستعد
 اعتبارش ةپاي اضافه و اصل از سوار هزار دو و ذات يهزار سه منصب و شد حواله ودب االصاله حيث
  .پذيرفت يبلندآوازگ و يسرافراز داشت خواجه كه نقّاره و علم٥ عنايت  بهافزوده
بازماندگان خواجه در حق  حقوق سابق بنابر ٦آگاه حقائق پناه دين هاپادش حضرت بندگان الحق و
 ساير استظهار ةماد ضمن اين در  وشد درگاه يها بنده ديگر ياميدوار ٧جا آوردند سرماية او به

 چون بود اماميه ةطريق بر که نآ وجود  باخواجه مجمالً. گشت آماده و امهي آيين ارادت عقيدتمندان
 و كردار يستار و ٨ارگفت صدق ةمرتب نهايت از چنانچه داشت است يديندار عالمت كه نتدي كمال
 كرده خود اخالصخلوص  و عقيدت يصفا بر تكيه هاخاطر پاس و مردم يرو ةمالحظ و مداهنه عدم
نمايي  سخنان راست كه مرآت حقيقت٩ي بوده سبحان ظلّ حضرت و يمكان جنّت حضرت خدمت در

 تصور ييارا را يديگر چنانچه. رسانيد يم اشرف عرض به دولتخواهي بنابر مالحظه اطراف آنها بوده بي
 آيين يراست شعار ديانت دولتخواه يها بنده حقوق ارشزگ كه آنجا از الجرم نبود آن عرض يجا چه
 رسانيده سوار و ذات يهزار شش ةدرج  بهرا منصبش ةمرتب است حضرت بندگان ةكريم يها شيمه در

 ةپاي از منصبش ةپاي داشت كه ياعتبار پايه آن  بهيمكان جنّتحضرت  عهد در كهنحاال و بودند
  .بود نگذشته در سوار و ذات يپنجهزار

 واال درگاه دهسج  بهجبهه بود سربرده  بهوطن در يچند رخصت بنابر كه هسنگ جگَ راجه چهاردهم
 يك  باآالت مرصّع و جواهر مشتمل بر يپيشكش و گذرانيد وقت و حال فراخور ينذر١٠ رسانيده
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 حسين محمد. يافت تعيين سعادت هتوپخان يداروغگ خدمت تقديم  بهخان خليل. كشيد فيل زنجير
 عبدالكريم مير. شد پذير رعايت خان رعايت تغيير از رپو برهان يديوان خدمت تفويض  بهيجابر

 قدرش ةپاي مرحمت و نوازش ايهم اين از شده نامزد١ واال ةدارالخالف عمارات يداروغگ خدمت به
 بزي اورنگ سلطان گوهرواال بلنداختر٣ ةشاهزاد روز اين در هم  ويافت مرمت ٢شلواحا ساير و رفعت

 انواع مشتمل بر جهان خان سيد پيشكش و پذيرفت اختصاص ةپاي ٤تالير  بايخاصگ فيل عنايت به
 بن خان شاهنواز ولد خان ميرزا. گذشت انور نظراز  جواهر و آالت مرصّع خاصّه نوادر و نفائس
اسب و خلعت عنايت  بهو بهرايچ سركار يفوجدار خدمت تفويض مرحمت  بهخانان خاِن حيمعبدالر 
 هزار دو و ذات يهزار سه منصب عنايت  بهخان خواص روز ين ادر هم و شد٥ مرخّص گشته مختص
 يپيشكش خاص عنايت اين ةشكران يادا بنابر و گشت فيروز خاطر كام بر اضافه و اصل از سوار

 دهدرآور انور نظر  بهظرائف و نفائس از اينها امثال و آالت مرصّع و جواهر مشتمل بر خود حال درخور
 بهادر خان هللاعبدا برادر خان غيرت. يافت وصول اقبال و قبول موقع  بهعاطفت و مرحمت كمال راه از

 برادر يعل الدينيرظه مير. ساخت افتخار رايت طراز را اشتهار آيت علم عنايت دريافت به٦ فيروزجنگ
 يس سابقاً كه ٧يگرهرود سعيد محمد يقاض. يافت اكرام نقد روپيه هزار چهار انعام  بهييزد ميران مير

 بل باال دو طالع ةدرج علو و واال اختربخت تحريك شمكچ  بهينوال ادر تشدا ساليانه روپيه هزار
 يعال ةپاي از شده يعلو يآبا العينةرق سعادت نظر منظور يتازگ به٨ استحقاق و استعداد محض به

  .يافت يبلندمرتبگ سوار صد ٩دو و ذات يهزار منصب
ن شرف آفتاب جهان افروز روي مجلس جش١٠ اندوز نوزدهم ماه يعني فرختده روز سعادت

 اكليل سرور آن يفرقدسا يپا بركت از خالفت سرتخت و پذيرفت تازه زيور ةغاز سرنو از ينوروز
 اين اشرف تحويل پرتو از زمين يروسلطنت  اورنگ الشرف بيت چون  ويافت اندازه يب شرافت
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 گشت اخضر چرخ اورنگ هفت روكش بر و بحر خديو ياعن كشور هفت ةسبع ١سموات يافزا فروغ
 اميدواران بهار گرديده جاويد يياوكامر ربيع فصل  بهمبدل نوميد ناكامان عشرت و عيش خريف موسم
 ةسين مكامن يزوايا دراز در ٢روزگاران كه نياز و آز ارباب ةديرين يآرزو شاهد چنانچه شگفت، گل گل

 كه جان و انس محتاجان ياميدوار ةسفين٣ و ساخت گاه جلوه را حصول پيشگاه بود ينزگ عزلت
 انجاح نجات ساحل  بهبود جاويد ياس طوفان خور يسيل ينوميد غرقابمحرومي  گرداب در مرهاع

  .رسيد
 يها شاهزادهاز  ٥اندوز شرافت روز ايني تا نوروز محفل فرخنده در كه ينفائس٤ جمله ازو 
ش بر سبيل پيشك كشور هفت خديو انور نظر از دفعات  بهنامور كامگار يامرا و گوهرواال بلنداختر

 اطباق روكش روزه هر را عام و خاص صحن رو اين از وگذرانيدند   ميروز گذشت و همچنين روز به
  . درآمدقبول نظر  بهروپيه لك ٦دهچهار مبلغ ساختند يم فيروزهشهر  ةسبع

  پايان سعادت احياناين  سوانح بيان
 يانها بنابر بود داده رو ورتس بندر در فساد و كون عالم وقايع بدايع از كه يا غريبه ةواقع ينوال ادر

 پس  وآمدند ظهور ةعرص  بهبطن يك از دختر چهار٧ي بنّائ خانه در كه افتاد معروض صوب آن منهيان
  .گشتند الحين نعم يهمخوابگ نامزد آرميده عدم عالم مهد در چهار ره٨ي ا لمحه از

 يهمراه و برادر اذن بنابر كه بلخ يوال خان محمد ردن اتاليق يب ٩يلنگتوش ةهمشير اوقات اين در
 مقدس ارض  بهبود ساخته پيشنهاد ينمکرم حرمين زيارت آهنگ خويش خويشان از ينام ١٠سينح

 استيالم نموده يعظٰم ةدولتخان ورالمعم بيت طواف ةاراد درست نيت  بهنخست و رسيد كبٰري ةدارالخالف
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 اماكن ساير در آنگاه٢ آورده جا  بهيجهان دو١ مرادات انجاح ةقبل و يمانآ و آمال ةكعب آن مقامو  نرك
 عرفات و تمرو ةمرو و صفوت يصفا و يمٰن يمنا ييعن يكبٰر خالفت حرم حريم ةمعظّم مواقف و متبركه
 خاطر منويات جميع فراغ از بعد ه ونمود معهوده مناسك ساير يادا اينها امثال و عواطف و عوارف
 سبيل بر برادرش كه قلماق غالم ٣هن و يختب ماده و نر شتر پنج و هفتاد و يترك اسب رأس يكصد

 خود طرف از ديگر اسب سر ژدهه ةهدي ايهدا طريق  بهو كشيد پيشكش بود داده همراه پيشكش
  .ددرآور انور نظر  بهشد مذكور اكنون هم كه خويشتن خويش جانب از اسب عدد همين يمواز گذرانيده

 و علم ٤جمال يتقٰو و ورع كمال يرو از هرماوراءالنّ دانشوران اعيان از يقباديان حسنملّا  آنگاه
 سعادت بود شده يراه واليت آن از ايشان يهمراه  بهنيت همان  باو داشت عمل حسن ٥الخ فضلش
 طريق  بهكه اسب رأس هفت و بيست و افراخت افتخار و اعتبار تارك نموده ادراكواال انجمن حضور

 تمرحم و عنايت منظور را همگنان آنحضرت٧ تمکرم و كشيد پيشكش سبيل بر بود آورده ٦آورد ره
 نقد دم كه او خويش و يلنگتوش ةهمشير٨ خصوص داشت، مبذول ايشان ةدربار عواطف انواع ساخته
 يافته قرار سرور آن انور خاطر در پذيرفتند نوازش متوافره انعامات و فاخره٩ يخلعتها تشريف  بهمکرر
 آن  بههمذكور ةمخدر که ناي حكم به ليكن و سازند مقصد ةروان كامروا رخصت هنگام را همگنان كه بود
 بود نشدهور   بهرهشريفه اماكن طواف سعادت دريافت از نخست عهد ةقسمتكد در درست نيت مايه
 خداوند تمکرم دريافت و خدا حرم طواف از ينصيب حرمان وجود  باگشته يآنجهان ةدارالخالف در هم
  .رسيد نحضرتآ يابدساية رحمت  ١٠ترحم ثواب و يايزد رحمت جوار به

 ياوليا  بهسرمد تاسعاد نويد و ابد فتوحات قدوم ةمژد رمضان عيدسعيد كه ماه دوم و بيست
 يپيرو و ١١سيدالمرسلين حضرت سنّت مراسم ياحيا ديندار شاهنشاه حضرت. رسانيد جاويد دولت
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 ندنمود اجمعين عنهم١ يتعال هللا يرض راشدين يخلفا حضرات خصوص دين طريق پيشروان تقطري
 و ساخت طور يتجلّ انوار گاه جلوه نمونه را عيدگاه تحسا هللا ظلّ حضرت پرنور حضور پرتو چون و

 دارالخالفه آهنگ سوار فيل سعادت٢ و دولت  بهخالفتسپهر اعظم نير معاودت هنگام شد ادا عيد نماز
 ساير چنانچه شد يم روزگار خديو راهگذر نثار ةتود توده دينار و درهم طرفين از و نمودندمبارك 

  .گرديد مراد نقد خرمن٤ دامن و جيبزر  ٣انبار بر، و كنار را نيازمندان
 فوز  بهرا خود رسيده بود، نموده مالزمت ياندوز سعادت انداز يدهل از كه خان لشكر٥ ايام اين در

 گشتند، تربيت نظر منظور پسرانش يتازگ  بهبود شده معاف خدمت از او چون و رسانيد خاطر مراد
 از سوار هزار دو و ذات يپانصد و هزار دو منصب ةپاي دريافت بنابر مهينش پسر خان رواازس چنانچه
 سمت يفوجدار شده عميمه مراحم ةضميم پدرش ةنقّار و علم و يافتسزا   بهنوازش اضافه و اصل
 ةپاي  بهوسطش پسر هللا لطف و پذيرفت تفويض سمت بدو نخا نثار جان تغيير از نيز جنگل يلكه

 يراجم ٦كةدارالبر يفوجدار  بهداس هليتَب راجه. گرديد سرافراز سوار صد چهار و ذات يهزار منصب
  .يافت القدر عظيم خدمت اين تقديم خلعت پذيرفته يكامگار يكرمان مظفّر ميرزا تغيير از

  ارديبهشت ماه سوانحبيان 
دارااليمان مذكور  كومكيان از خان حسين يادگار كه پيوست وضوح  بهكابلصوبة  واقعات از ماه نآ غره
 داخلاو را  اعمار و ارزاق قسمت ةديوانكد بخشيان معلوم وقت ياالقتضا حسب٧ ينوال ادر چون

 در و شتافت بدانصوب موعود اجل متقاضيان يسزاول بنابر ند،ساخت جاويد يدارالبقا صوبه تعيناتيان
 آن كومكيان جمله از نيز خان ٩تغير  بهمخاطب٨ خواجه اباب كه رسيد خبر پنجاب ةصوب از اثنا اين

  .شد يراه آنجهان  بهعالم اين از صوبه
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 عاطر خاطر يمرض كه آن بنابر خان يورد هللا از كه دارالخالفه ينواح يفوجدار خدمت دوم ماه
 عنايت از و گرديد يصفو رستم ميرزا الصدق خلف خان شاهنواز نامزد بود شده تغييرپذير نكرده سر
 يهزار سه درجه ٢اضافه و اصل  بامنصبش مرتبه يافته يبلندآوازگ و يسرافراز يتازگ به١ نقّاره و علم
 سوار هزار و ذات يهزار دو منصب  بهاضافه و لاص از خان زتا يکّه. يافت سوار هزار دو و ذات

 اين در. رسيد پايه همين  بهاضافه و اصل از يقديم خان شريف منصب همچنين و گشت سرافراز
 معدود عادات خوارق٤ و كرامات ٣اعداد در كه يامر بديعه اتاتّفاق غرائب از ساعات هسعيد اوقات

 يمعن اين يواقع صورت و پيوست ظهور منصه  بهيبشر ةنام كماالت اتم مظهر اين از شد تواند يم
 كه است مأمور خير امر اين  بهشد مذكور سابقاّ چنانچه صدرالصدور خان يموسو چون :که نآ وقيع
 و راستان و پاكان ةقبل كه درگاه٥ گشاده اين آستان  بهآفاق اقطار از استحقاق و استعداد ارباب هرگاه

 گذرانيده انور نظر از را همگنان فقّتو يب برسند بسته احرام ،است جان و انس حتاجانم مرادات ةكعب
 و وظائف معاش مدد سبيل بر يهمگ حال و قدر درخور تا رساند ياعل عرض  بهرا هريک مقاصد
 پنجشنبه روز تاريخ  بهبراينبنا .رود تجويز هريک نام  بهآن امثال و مزروع زمين و نقد وجوه از رواتب

 دانشوران٦ سرآمد كه فاضلملّا  كامل تبحرم يرردانشمند تح خويشان از كه را تن دو ارديبهشت وميس
 طريق رو هيچ و راه هيچ از ييك كه آورد عليا حضور انجمن  بهاست كشور هفتخديو  تختيپا

 ٧بيگهه سيصد خودش المدعا حسب او حق در صدرالصدور ياستدعا و نداشت يمعاش وجه و يمعيشت
 يموسو تجويز  بهديگر بيگهه صد دو او مقصد بنابر داشت يمقرر بيگهه سيصد كه يديگر و بود ينزم

 اشرف عرض  بهكه داشت همراه نوشته فردي رب است معهود چنانچه را هردو مقصود و بود شده خان
 حاضران معروض ذكورم داد قرار از پيش و يافت وضوح ةدرج ايشان استحقاق حقيقت چون. برساند
 قضا اسرار الصدورةمرا سرور آن انور يرأ كه ياله ظلّ حضرت اقدس حكم شود پرنور حضور مجلس

 خان يموسو وقت اين در و پذيرفت صدور زيور مذكور مرام طبق بر هردو بابت در است قدر و
 يبقا خلود شودهگ ذوالجالل رتحض عنايت ةبرگزيد آن ثنا و دعا  بهزمان حال يمقتضا قوف بر
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 پايه واقفان ساير نظر  بهرا مذكور ةسياه و نمود مسألت آمال واهب حضرت درگاه از را آنحضرت
  .گرديد ظاهر يتازگ  بهدولتخواهان جميع بر خداآگاهان گاه قبله آن باطن يفاص دهدرآور ياعل سرير
 را خود ةكرد عزيز شانه عزّ تعزّ حضرت كه يصورتدر  چه  وشگفت چه يمعن اين از الحق و

 است ييباطن و يقلب امور از كه محتاجان مرادات و حاجات دبرآور بندگانو مقاصد  مطالب انجاح جبهة
 عكوس و نقوش گاه جلوه الهام١ طريق  بهرا او آيين وتفص قلب ةخان آئينه اگر برگزيند عالم همه از
  .نباشد يعجب سازد يغيب

 ايران كشور جانب  بهخان صفدر به مخاطب قاسم خواجه ييعن الوا درگاه رسول شدن ٢مرسول

 براساس يافت رذكّت و ذكر سمت تكرار  بهسابقاً چنانچه خاك و آب ةمعمور٤ يمعمور يبنا ٣که نآ بنابر
 باعث مدينه و منزل اهل آحاد يآرا اتّفاق و ايجاد كثرت كه پيداست و است زلامن و مدن اجتماعات

 را كشور دو كه عالم اكناف و اطراف سالطين ئتالف اخصوص است ايشان افتراق و اختالف٥ عدم
 اشخاص صورت يرو از اگرچه آن ياهال كه انددگر يم منزل يك ةمنزل  بهبل واحده ةمدين ةمثاب به

 انتظام صورت اين در الجرم .باشد داشته واحد خصش حكم يمعن ٦سبح  بهليكن و باشند همتعدد
 مسدود الوجوه جميع من تنازع و تفرق ابواب نموده يرو حكمت وفق بر عالم نظام ةكارخان امور

 خواهد ن آ٩لك عالم رو اين از زده كلّ صلح دِر يگيت جزئيات كل الح ماين در ٨المحاله٧ .بود خواهد
 كه آگاه حقائق پادشاهان باطن و ظاهر اتّفاق كه است ظاهر ادبني حكمت داد قرار اين حكم  بهو گشت

. است اختالف طرق انسداد و اتّحاد ابواب ١٠افتتاح باعث يابد يم ظهور ايشان بر همراسل و مكاتبه از
 اند داشته مسلوك مستقيمه ةطريق اين همواره كه ورپرخرد ١١ردانشو ملوك سلوك است حال اين شاهد
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 و فساد و كون عالم مفاسد رفع باعث كه صالح و صلح باب قرع بر١ عاليه همم پيوسته راه اين از و
 ابواب گشايش وسائل بهين را رسائل و رسل ارسال گماشته ،استاضداد  جهان مصالح ةتهي علّت

 تمهيد ايمان غالظ وثائق  بهآن تأكيد و پيمان و عهد عقد از ضمن اين در و٢ اند دانسته عالميان آسايش
 كه ايران دارالملك يدارا عباس شاه جمجاه شاه چنانچه اند، نموده زمان و زمين اهل امان و نام يمبان

 رعايت و دولت و ملك يانديش  بهو يبين عاقبت بنابر داشت يعمل حكمت در خبرت و بصيرت كمال
 نسبت اخوت و صداقت ةسلسل كتحري اند احديت جناب ةرم همه كه رعيت و يسپاه جانب

ي يكجهتيگانگي و  ابواب راه اين از سپرده مكاتبه هنجار همواره و نمود يم يمكان جنّت حضرت به
 خالفت اورنگ نشيمن بر سعادت اوج شاهباز جلوس و آنحضرت شدن شنقار از بعد و گشود يم
 ازوپر شتاب  بهكه را يرسول نام بيگ يبحر استعجال سبيل بر الحال يعل٣ نگاهداشته را سررشته مانه

 يايلچ که نآ تا نمايد معاودت يزود همايون به جلوس تنيته يادا بعد كه داشت سولرم پر تيز شاهين
 ابقاّس چنانچه. يابد ارسال واال درگاه  بهنمايان يهدايا و تحف  باباشد لتارس يادا شايان كه يمعتبر
 سرير قرارگاه  بهبيگ يبحر هنوز كه حال اين ياثنا در٥ شاه ارتحال ةقضي چون ٤هفتاي ارشزگ سمت
 اشتباهسپهر شاه مقام قائم نرسيد ظهور  بهخاطرش داد قرار و يافت وقوع سمت بود نرسيده اشتباه عرش
 روش يپيرو نموده خود جد ةمعهود مراسم اقامت يصف شاه٦ يصفوسلسلة  ةسالل احتشام فلك
 محمد آورده عمل  بهرا پناه غفران شاه ةداار همان و گرفت پيشفرا خويش اسالف ةطبق پيشروان ةستود

 من قرب و محرميت كمال نسبت  بهو بود شاه اعتماد محل كه را دولت آن يها عمده از ينام بيگ يعل
 و پيوند ابد جلوس مباركباد يادا مشتمل براي  مراسله با٧ داشت امتياز اقران ساير از الوجوه جميع
 روپيه لك سه  بهگذشت چنانچه آنها قيمت كه ايران ةنفيس ةامتع ساير و شتر و اسب از گرانمند يارمغان

  .داشت ارسال ،كشيد يم
 صفدر يمهربان قواعد تمهيد و عطوفت يبانم تشييد بنابر يسبحان ظلّ يجهانبان حضرت الجرم

 و يسنجيدگ و متانت كمال  بهكه يپادشاهزادگ عهد تربيت يها يافته سعادت از كه را ياتا عيلاسٰم خان

                                                   
  .تونک,  ب٨٤برگ   .1
  .ديوان, ٦٢برگ   .2
  .موزة دهلي,  ب٧٠برگ   .3
  ).تيشبر(پذيرفت   .4
  .تونک, ٨٥برگ   .5
  .برتيش, ٤٠برگ   .6
  .ديوان,  ب٦٢برگ   .7



  ١٣٥ \\ جلوس سال ششم

 يسام ةسلمرا ايصال و رسالت مراسم يادا جهت  بهاست متصف صفات و ذات شرافت و نژاد نجابت١
  وبود آنحضرت مزاجدان معتبر يها بنده از مشاراليه که ناي وجود  باو برگزيدند٢ امثال و اقران ساير از
 و گفتگو آداب ساير اهتمامو  ٣اعتماد مزيد يرو از داشتند اعتماد كمال او يفهميدگ و يكاردان بر

 اتّفاق ارديبهشت پانزدهم تاريخ  بهكه رخصت وقت در سلوك يكلّ اطوار و برخاست و نشست روش
 ةجيغ و خلعت عنايت  بهفرمودند يم مرحمت يدستور كه وقت همان در و فرمودند ارشار او  بهافتاد
 و لك يك مبلغ پيشتر و بخشيدند ابديش يسرافراز المال رأس فيل و اسبع و خنجر مرصّ و مرصّع
 ةدولتكد ٤اين دولت از که نآ  با.دبودن فرموده مرحمتبدو  راه خرج مدد سبيل بر روپيه هزار پنجاه
 و زيب و تجمل نهايت در شتنگباز و رفتن در، چنانچه ٥داشت يمالدارثروت و  كمال اتّصال يابد

 انصرام ةپاي  و شايدايدب كه ينحو  بهرا خدمت اين سربرده  بهنمايان دهش و داد  وشايان سامان و زينت
 رسم به٦ هندوستان نوادر و نفائس انواع از كشور ينا خريدرا  يكسر و روپيه لك چهار مبلغ  وداد

 اظهار متضمن خان افضل يامعلّ يانشا آنحضرت تلقين  بهينام ةنام. داشتند ارسال او همراه شاه ارمغان
 ياوليا يروز يربان دتأيي به٨  ايام٧ين ادر كه يآسمان فتوحات مجمل بيان و تمود و عطوفت كمال

مسودة  حورا عارض بياض كه بالغت ةنام نسب آن سواد اكنون هم چنانچهبود  شده يجاويدان دولت٩
  :يابد يم ايراد بجنس شايد  را نميآن

  ١٠ة ساميمراسلآن  نقل
 صفات و امنته بي او يذات كماالت كه شايد را يمعبود چگونه آيد يبشر يمنتها يقوا از كه يحمد
 جنب در را امكان و نسبت چه يغيرمنتها  بارا ١٢يمنتها است يالتحص تعدو الًاو يجالل١١ و يجمال
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 چه  بهو برافرازد حمد يلوا بيان ميدان در چسان كمال صاحب حال اين وجود  با.قدرت چه وجوب
 ةعرص در را خامه چوبين اسب راه كدام از و سازد خود كالم مقاصد الجيشمةمقد  باآن را جنود عنوان

 يلوا رافع ورود خجسته درود  بهو اندازد معركه اين در جزپر عس زبان كه  بههمان پس تازد،ي سخنور
 و عليا جان و انس خالقبيب ح جهان ةنسخ تصنيف باعث امكان نامه عنوان محمود مقام صاحب حمد

مالء  فضائلهم من ديناللفاء اخل سيما اصحابه و القران نطقي م رطهاب الذين العباء آل اًخصوص آله يعل
  .پردازد مقصد ذكر  بهساخته متبرك را نامه اين ةفاحت اشرفها التسليمات من و افضلها ةالصلو من الفرقان

 تعارف از يناش كه الشأن عظيم ةسلسل٢ آن  بانشان خالفت دودمان اين محبت ١تسبن كه هرچند
 آن ازدياد اكتساب در و فراگرفته ارث٤ يقطر  بهسلف از٣ خلف و گشته ييزل لم روابط  بهموكد كهي ازل

 شميم عبهر نامه صدور اما. ندارد راه يشاداب  بهيپژمردگ و يگرم  بهيافسردگ كه است ينوع  بهكوشيده
 دودمان ةشجر ةثمر كبٰري شوكت العقدةسطوا و عظٰمي دولت التاجةدر آن نسيم عنبر ةصحيف ورودو 

 ،سلطنت بحر ثمين در صفويه، قبيلة صفوت ه،علوي ةسلسل لوع ،يمرتضو خاندان ةفاخر ةدر ،يمصطفو
 اقبال، گلشن ةگلدست ،يگشاي كشور خاتم نگين ،يفرمانرواي كسوت طراز ت،عظم اقليم رفيع قصر
 مجلس يافزا زينت ،يكشورستان برج كوكب درخشنده ،يجهانبان فلك ماه تابنده اجالل، بوستان ةنوباو
 ةقصيد بيت شاه لقا، يمشتر يدارا ضيا، خورشيد يآرا سرير ،ياركامگ محفل يآرا مسند ،ينامدار

 بحر آن حرف هر كه بارگاه فلك خسرِو جمجاه، شاه كامگار، خواقين ةصحيف عنوان نامدار، سالطين
محبت و  زالل منهال از يجار نمود يم ينهر آن سطر هر و ييگانگ و يدوست اللئ از مملو بود رفژ

 بيگ يعل محمد آثار سعادت٥ االطوار، يمرض ملكات، پسنديده فات،ص حميده مصحوب كه ييكجهت
 بود گشته مرسل گرديده آن آداب  بهبمؤد نموده نيطالس خدمت كه شد يم معلوم او اوضاع از كه

  .داشت يارزان اندازه يب طراوت را صداقت چمن و تازه ارتضن را خلوص گلشن
 نيازمند اين مانوس ميمنت جلوس خبركه از رسيدن  دش مي آن٦ كه استشمام شمامه عنبرين ةنام از
 شاهد يدوست ةرابط كه نيست شك يمعن اين درو  اند گشته شادان و فرحان جمجاه فرزند آن اله درگاه
. باشد يم احبا خاطر ايافز مسرت كبٰري ةعطي حصول و عظٰمي نعمت وصول چه است، يدعو اين صدق
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 ساخت خواهند يدوست شاهد ةحلي را مرضيه ٢ةعزيم اين و١ ستوده ةشيوهمين  نيز اين از بعد كه يقين
 ةسلسل آن و نشان خالفت دودمان اين اسالف مابين كه يدستور  بهجديد روابط رب را قديم ينسبتها و

 بعد نسالً يمعن اين كه داد خواهند ازدياد و استحكام ينوع  بهداشتهنظر  منظور هبود حققتم المكان رفيع
 اين ةنتيج از و شود ور بهره يعالم شجره اين ةثمر از تا باشد ٣پايدار و برقرار قرن بعد قرناً و نسل

  .گردد گسترده زمين بسيط در فيض بساط مقدمه
 بارگاه اين معتمدان از يشخص و جاه آسمان٤ درگاه منتسبان از ييك كه بود چنان مناسب چون
 نما صواب صوب آن ةروان حجابت طريق و سفارت رسم  بهاالطوار يمرض آن همراه را اشتباه عرش
 صفدر نمايان الطاف٥ سرافراز مةالخد قديم يفدو امارتفايز درجة  سيادت ةمرتب صاحب براينبنا نمايد،
 آن  بهرا وداد ةصحيف اين تا نمود هروان است اشتباه عرش درگاه اين معتبر معتمدهاي  بنده از كه را خان

 ةرابط استقرار ٦مثمر و يدوست قاعده استمرار منتج كه را مقدمات يبعض يزبان و رساند نژادواال فرزند
 يدانا مردم از كه شود يم مفهوم چنين ديار آن اخبار و آثار از چه نمايد بيان گردد يم ييكجهت

 يكس آنچنان مثواه جلنةا هللا جعل پناه غفران بزرگوار مع و هآرامگا جنّت حضرت شاه زمان دولتخواه
 خالفت دودمان اين خواقين ةميان كه نسبتهاي کيفيت كه باشد داشته قدرت و حالت قدر اين كه هنماند
 خدمت در رساند واالشكوه فرزند آن عرض  بهبوده قمتحقّ الشأن عظيم خاندان آن سالطين و نشان

 قدرت و عزّت و نسبت قدر آن و باشند بوده٧ دانايان از يجمع كه است ضرور الشأن عظيم پادشاهان
 هم را يمعن اين و نمايند عرض باشد آن در دولت مصلحت٩ كه را اي مقدمه هر ٨يرلد كه باشند داشته
 يذات كرم محض  بهيحقيق الملک مالك كه است آن سلطنت و يپادشاه تحقيق در كه كنند نشان خاطر
 سرافراز ياله ظلّ يواال مستطاب خطاب  بهو گزيند يم عام مصلحت تجهب را خاص ةبند خود

 و نمايد آنها ةمرتب و مال و ناموس و ١٠عرض و نفس حفظ تا سپارد مي او  بهرا خود خلق و گرداند يم
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 نموده مي عمل ياله ةسني تنّس  بهو بستاند ظالم از ٢مظلومان داد و دارد١ كوتاه ضعيف از را يقو دست
 اخد يها بنده از يك هيچ نشود ضرور تا فرمايد عفو زند يم سر بشريت يمقتضا  بهكهرا  آنها تقصيرات

 واجب نيز را يتعال و سبحانه حق ةگزيد آن پس باشد منوال٣ اين بر حال هرگاه. ننمايد عقوبت را
و  مملكت آن خلق عنايت عين  بهتا نددارد خود انور نظر منظور همواره را يمعن همين كه است

 يتقصير يا بنده از اگر. گردد ختاج و تت سزاوار فرزند آن اثر كيميا نظر منظور رعيت و يسپاه از
 ةازال ارتكاب و يابد تنبيه تقصير آن درخور نباشد مصلحت موافق آن اغماض و عفو كه ديآ وقوع به

 و ساخته دراز يسالها  بهرا آن ةشامل قدرت يد به كه است ياله بنيان تخريب حقيقت در كه حيات
 احسان  بهو نمود نبايد٤ تام ضرورت يب گشته آن عالوه نيز طبايع نفرت كه است ياخالص يب يقو سبب

 جمع خاطر صورت اين در است هحق مقدمة »االحسان ديعب األنسان« كه كرد بايدايشان  قلوب تسخير
 فتأر نهايت و محبت يتغا ٦از٥. بود دهخوا انتظام  بهات مهمو استحكام  بهدولت و امن كلم و
 و نامه رسانيدن از بعد که نآ اليق ،گرديد يجار خامه زبان بر كلمه ند اين چ٧ةنصيحال نيلذّا ايمود به

 و وداد ةرابط ةضابط چون. دارند يارزان انصراف رخصت يزود  بهرا مرتبت امارت و سيادت آن پيغام
 شوكت عالمت يزيادت و دولت اسباب يونافز استماع از كه است آن يمقتض اتّحاد٨ ةعالق ةقاعد

 از كه يا تازه فتوحات فال همايون ةنام اين ذيل در اجمال سبيل بر ذالٰه. دنگرد شادان و فرحان دوستان
 خجسته ايام اين در است ذوالجالل درگاه نيازمند اين حال شامل كه متعال ايزد ةانداز يب تأييدات ميامن
  :گردد يم رقم ييگانگ قلم مرقوم بود داده دست فرجام
 ،مكان جنّت ،آشيان ينيعلّ ،منزلت فردوس اعليحضرت كه افغان يپيرا چون که نآ ييك آنجمله از

 سزاوار يسپهساالر ةمرتب و يجهان خان خطاب بهو  رسانيده امارت ياعال ةدرج  بهرا او برهانه هللانارا
 و يبغ ةطريق تعيبط طغيان و نعمت رانكف يرو از خلقت سؤ و طينت خبث٩ ةواسط  بهبودند گردانيده
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 ةافاغن از كثير جمع  وبرد کالمل نظام ملك  بهپناه نموده ديار اين از فرار اختيار گرفته پيش عصيان
 هگرديد قفمتّ او  بهداشت سوار هزار يس قريبكه  نيز کالمل نظام و شدند جمع او سر بر مالعنه

 همت وجه دانسته واجبرا  باغيانو رفع  دفع ندداد هرا خودناقص  يخاطرها  بهرا فاسده خياالت
 افواج و داشت معطوف صوب آن  بهرا عزيمت عنان  وگماشت ضال گروه آن استيصال بر رانهمت واال
 ةفتن دفع تجه از او ملك تخريب و کالمل نظام تأديب يبرا از عمده يامرا يسردار  بهمستعده قاهره١

 و تاهم بي قادر تأييد يمن از هم منصوره عساكر٣. نمود تعيين هلضا٢ طائفه آن فساد رفع و باغيه فئه آن
 كار بهنا گروه آن روزگار از دمار مقاتله و مقابله مراتب از اي مرتبه هر در ما روزافزون اقبال بركتاز 

 و خراباسير و  و ليقت و غارت و نهيب را کالمل نظام ملك و دادند ونگوناگ يشكستها دهبرآور
 از برآمدن درمنحصر  خود را نجات آنها كه گردانيدند تنگ ٤قدر آن افغانان بر را كار و ساختند آب يب

 آن استهالك و استيصال يبرا از كه قاهره افواج آنجمله از. نمودند اختيار رارق بر رارف دانسته ديار آن
 مانند و نمودند التزام را نامحمود عاقبت ةطائف آن تعاقب يجمع و بود شده تعيين فعلدا واجب٥ ةجماع
 آنها  بهرا خود فدويانه يكوششها و مردانه هاي يسع  بهانداخته پيش را صفتان روباهآن  ژيان شيران

 و افشردند معركه در ثبات يپا شسته جان از دست مآل يب گروه آن حال اين مشاهده از و رسانيدند
عون  به آخراالمر. زدند عرصه آن درزد  بايد را ها سرگذشته از و ها هستش جان از دست كه يپاي و دست
 در نيزكه او  را سردريا و پيرا سر و ديگرد اثر يفيروز لشكر نصيب ٦نصرت و فتح داور ملك عنايت

 طائفه آن سرداران ساير و پيرا پسران يسرها  بابود گرديده فائز عليا ةمرتب  بهيعظٰم دولت اين
  .ساختند اسير و قتيل را باغيان يباق و فرستادند٧ پناه خالئق درگاه  بهالعاقبت وخيم

 قعر در استقرار و عدم عالم  بهرفتن در اتّفاق اين يشوم ازخود  يها هعمد٨ اكثر  بانيز کالمل نظامو 
 پسر خان فتح و بود نشسته پدر يجا  بهكه مذكور کالمل  نمود و پسر نظاماتّفاق جهنّميان آن  بانّمهج

ند شد دستگير و رياس لواحق و توابع و اسباب و اموال  بابودشده  سلسله آن عليا مدار پدر مثل كه عنبر

                                                   
  .ديوان,  ب٦٥برگ   .1
  .برتيش, ٤٢برگ   .2
  .موزة دهلي,  ب٧٤برگ   .3
  ).موزة دهلي و ديوان هند(آنچنان   .4
  .تونک,  ب٨٩برگ   .5
  ).ديوان هندبرتيش و (ظفر   .6
  .موزة دهلي, ۷۵برگ   .7
  .ديوان, ٦٦برگ   .8



  نامه شاهجهان // ١٤٠

  

 استعداد و استحكام در و است مملكت آن نينش حاكم و يهالملک نظام دولت اساس كهد آبا دولت ةقلع و
 حقيقت در نيحص حصن آن چه بود، طاق هندوستان قالع ميان در متانت و حصانت١ در و آفاق ةشهر

 در خارا سنگ از رفعت غايت و عظمت نهايت در يپرشكوه كوه كه هيأت اين بر ،است قلعه هشت
 فوق ٢بعضيها. است شكوه فلك كوهآن  يباال بر جمله آن از قلعه چهار و شده واقع يمسطح يصحرا
 كنده خارا سنگ در كه است واقع يعميق ٣عريض و پرآب خندق واالشكوه كوه آن دور بر و بعض
 هفت  باو دارد مذكور كوه  بهمتّصل هم يرو بر ديگر عميق خندق دو و استوار ارحص چهار و شده
 ةقلع مثل ،اند معروف داري قلعه سرانجام و سامان  بهو مشهور متانت و حصانت  بههريک كه ديگر ةقلع

 ود آبا دولت مانند را يبعض. اند ساخته مفتوح ينبات و وندهيس و متتل و رانتو و هكالنَ و قندهار و دهارور
 و يگير قلعه٤ آالت اقسام استعمال و شمار يب ةمحارب و بسيار ةابلمق  بهمحاصره از بعد قندهار و دهارور
 آن پريدن و پست و بلند يديوارها آن زير  بهرا نقبها و چابكدست نقّابان٥ بردن و يدلير انواع ارتكاب
 قلعه عدوبند بهادران كردن يورش و فنا باد بهرا  حصار آن خاك دادن و هوا بر آتش تحريك  بهديوارها

 قدرتكه  را ديگر ةقلع پنجو  ها رخنه آن از شمشيرضرب   بههيجا٦ ةبيش شيران آن ندرآمد و گشا
 ةمالحظ و راث يفيروز عساكر ةصدم و ٨پيكرظفر لشكر دهشت ةواسط  بهآنها داران قلعه از٧ يدار قلعه
 ةلعق از و آوردند دست  بهيسرسوار در بود شده مسلوب محكمتر قالع گرفتن و ديگر قالع مردم حال

 ةخاصّ ةتوپخان داخل نشست تواند يم يآدم آن از يچند ميان در كه ٩پهناور توپ هزار تنهاد آبا دولت
 بيست و هشتصد كه هيروپ لك پنج و بيست و كرور دو آن جمع كه کالمل نظام ملك تمام و شد شريفه

 يفرمانبردار و يبندگ اختيار نيز کالمل قطب و گشت محروسه ممالك منضم شود يم تومان پنجهزار و
 و نفيسه جواهر قسم ازشود  يم تومان هزار شصت و يكصد قريب كه روپيه لك پنجاه مبلغ نموده
 .شد تعيين خان عادل ملك برسر قاهره افوج و فرستاد پيشكش پيكر كوه ينام فيالن و يقيمت آالت مرصّع

                                                   
  .تونک, ٩٠برگ   .1
  ).برتيش و دهلي(بعضها   .2
  ).موزة دهلي و ديوان هند(عريض و عميق   .3
  .برتيش,  ب٤٢برگ   .4
  .موزة دهلي, ٧٥برگ   .5
  .ديوان,  ب٦٦برگ   .6
  .تونک,  ب٩٠برگ   .7
  ).دهليموزة (طفر اثز و صدمة عساكر فيروز پيكر   .8
  ).ديوان هند و دهلي(ميان چمدي  هزار توپ كه در  .9



  ١٤١ \\ جلوس سال ششم

 حالت و قدرت درخوراختيار بندگي و فرمانبرداري نموده ١ کالمل قطب همچو نيز اويا  يتعال هللاشاءا ان
  .شد خواهد بخرا و مستاصل کالمل خود پيشكش خواهد داد يا مانند نظام

 نزديكبندري است  يهوگل بندر كه است آن ٢اتمقدم اين ةخالص  واست يهوگل بندر فتح ديگر
 از يغفير جم و يكثير جمع ناال يال زمان٣ سوابق از و است بنگاله ةصوب ةمشهور بنادر از كه نساتگاو
 رسيد يم ديار آن مسلمانانكار  نابه كفّار آن از شمار بي آزار چون .داشتند مسكن و مأوا آنجا در فرنگيان
 اهل استيصالكه  جهت اين از و نمودند يم ينصران قهراً و جبراً گرفته را اسالم اهل از يبسيار چنانچه

 و آله يعل و عليا انام سيد متين دين مروج كه ماسال شوكت يذ پادشاه ٤تهمواال تذم بر ضالل و كفر
 حكم بنگاله ةصوب صاحب  به،است متحتم و واجب باشد سالم الف الف و٥ ةاصلو الف الف اصحابه

 لشكر از يفوج مذكور ةصوب صاحب. دوشكب ضاله ةطائف آنو دفع و رفع  قمع و قلعنمود كه در 
 قسم از كه است يكشت منزل هزار يك كه بنگاله ةنوار جمله از و نمود تعيين فجره كفره برسر را بنگاله
 آن  بهخوار علوفه هزار چهل كار اين بر فعله و عمله ساير ودار  نيزه و كماندار و يتوپچ و يتفنگچ
 يكشت منزل پانصد يابند يمرا نقد  خود ةعلوف بنگاله ةعامر ةخزان از ماه  بهماه كه است تعلّقم نواره

 نهنگان و وغا ةبيش شيران آن ماه چهار مدت. ساخت روانه ظفراثر لشكر آن  بانيزرا ٦ استعداد اين به
 كار رفته رفته که نآ تا بودند مشغول مقاتله و مقابله  بهبدمنشان و٧ بدكيشان آن  بابحر و بر در هيجا بحر
 وشفالمن كالعهنرا  ديوارها آن٨ رسانيده آنها ةمحكم يديوارها رزي  بهرا نقبها و ساختند تنگ آنها بر را
 كفّار آن از نفر هزار ٩ده قريب و دندنمو مسخّر را بندرآن  كرده يورش طرف چهار هر از و دادند باد بر
 از ديگر كس پنجهزار يجنگ يفرنگ يسوا و گشتند دستگير و قتيل متين بندر اين گرفتن در كار بهنا

 اموال و موفور غنائم  باغراب چهار و شصت و افتادند بند و قيد در غرابها و كشتيها آن حشم و خدم
 يجا  بهو گشت بركنده ديار آن از بالكل ضالل و كفر عرق و  درآمدمنصور عساكر تصرف  بهنامحصور
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 آن در مسلمانان اذان يصدا رانبگ وسناق آواز عوض و نهادند بنا مساجد و معابد آنها كنايس مغ و
 بوستان ةخام ةرشح  بههمواره که نآ توقّع. رسيد باال عالم كروبيان و ياعل مالء ساكنان گوش  بهمكان
ان خاطر يافزا٢بهجت مآل خجسته احوال اعالم  بهپيوسته  ودارند نما و نشو در را دوستان ١تمودمحب 
 ايزد عنايتافضال  افق از پيوسته يجهان دو اجالل كوكب و يدانجاو اقبال خورشيد. باشند الوال صادق
  .باد المع و طالع متعال

  خرداد ماه سوانح
 قباب مغفرت نواب ساليانه ختم محفل بود، قعده ذي شهر هفتدهم پنجشنبه روز مطابق  كهماه ششم
 كه يتختگاه يرور  بو شد رتبم منوره ةروض در٣ است مشهور عرس  بهكشور اين در كه عليا مهد
 يها شاميانه آنها يحواش بر كرده ستادهيا كالن ياسپكها است مقدسه حظيرة آن عمارت اصل يكرس

 كه آيين بهشت يانجمن گسترده مصور ملون يفرشها چبوترهروي آن  سرتاسر در و ندا هكشيد پهناور
 ةداروغ نخا بدل يب چون و آراستند تمام زينت و زيب  بهداشت نشين محفل هزار يگنجاي يجا

 و كتابه سرتاسر و بود شده آن صرف زر ٤هتولَ هزار چهل كه يينزر محجر اثنا اين در خاصّه ةزرگرخان
 نظر  بهاكارمين يطال يقنديلها و كوكبها  بارسيده اتمام  بهيميناكار بديع روش آن به ملون يگلها اكثر
 را كوكبها و قنديلها نموده نصب منور مرقد اطراف بر را محجر آن واال امر بنابر .آورددر سرور آن انور
 از است مغفرت انوار مهبط حقيقت در كهاي  رهيخط ةحظير آن شام هنگام  بهو آويختند آن يمحاذدر 
 و عالم ةادشاهزادپ كبٰري نتسلط حرم يبانو مهين عظٰمي خالفت شبستان شمع پرنور حضور پرتو

 طواف  بهنيز عظمت سرادق مخدراتو  گمان بي ساير و شد طور يفضا نمودار٥ صاحب بيگم عالميان
  .داشتند احيا٦ آنجا در شب تمام آمده مطاف مالئك مرقد آن

 تا شده همتبرك ةروض آن يافزا بركت اقدس رود و فيض از يپناه خالفت حضرت بامدادانو ٧
 كبٰري ةدارالخالف  بهآنگاه .گذرانيدند نشان فردوسدلنشين ٨ مكان آن در نژاداناحور آن  بهدوپهر
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 و پهر يك تا داشتند مبذول اسعد حضور ميمنت سعادت و دولت  بهباز روز آن آخر در فرموده معاودت
 استحقاق ارباب رب روپيه پنجهزار و بيست مبلغ ودهب لبط مغفرت ةفاتح و دعا  بهشب يگهر يك

 و شال و يفرج از بسيار خلعت كرده خيرات عجايز  بهديگر روپيه پنجهزار و بيست و نمودند قسمت
 ختم چندين ضمن در آمده فراهم جوانب و اطراف از كه اقر و اظحفّ و صلحا و فضال  بهنيز نقد زر
 يك آن در و فرمودند مرحمت بودند نموده آماده رحمت طلب و مغفرتمزيد  سبب مجيد ناقفر

 و نگنجد نياز اهل زآ ةحوصل در که نچندا يخوشبو و پان و يشيرين و اشربه و اطعمه انواع از روزشبان
 چنانچه .شد صرف برنسنجد، امتحان ميزان برنتافته تخمين مقياسرا  آن مقدار سنجيدن و قدر قياس

 سين ةدان ينماي دندان از كه اندوختند يچشم سير ةسرماي ١چندان آزمند نابر ذخيره و دنب هزلّ طفيليان
 .بردوختند شره يها ديده و طمع عين دهان استغنا

 كابل ٣ةصوب وقايع مضامين ضمن در كه ابداع عالم يها اعجوبه بدايع از اوقات اين٢  عرضدر
 داشت سر دو كه يافت تولّد يدختر واليت آن اهل زا يمرد نام سليمان منزل در :که نآ افتاد معروض
كه آن نيز در كمال استواري ٥ داشت خود يجا  بهچيز همهو ٤ بود واقع او ناف يباال بر ييك چنانچه

 و ايجاد عالم زخم چشم بدشگونش وجود همانا كه كون ةفاسد ماده نآ يا لمحه از بعد خلقت بود و
 يگيت بادرخي عجلت در و داشت بازنداده سرخويش از عالم  دميكبود درد سروجود زياده از  تكوين

 .درگذشت هماندم ننموده فروگذاشت

 خان تيرانداز. يافت يگرانقدر توان كوه فيل عنايت  بهشاهرخ ميرزا ولد لومغ ميرزا تاريخ اين در
 آوان اين ياثنا در. گرديد سرافراز اضافه و اصل از سوار هشتصد و ذات يهزار منصب  بهنيز كوتوال
 يكلّ شيوع اكبرآباد در يالبلو عام طاعون و مفرط يوبا علّت وقوع امزجه فساد و هوا دافسا از چون
 .نمود٦ بروزظهور و  نيز خالفت بستانش پرستاراناز  يبعض در آن عالمت كه رسيد يجاي  بهيافته

 بنابر است واقع نوج يدريا ساحل بر كه قلعه بيرون در آنحضرت يپادشاهزادگ اياممنزل  ساحت
 خاطر وبا به ايام آن در و گشت منور سرور آن انور نزول از هوا يصفاو ٧ آب ينزديك و فضا يگشادگ
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 طاعون ةبلي عوارض مواد دفع باب در كند يم سموم يله واغ دفع كه يا مهره زهر كه رسيدياب  دقيقه
 ،رسد يم سميت ةدرج  بهغالباً كه است ههويا فساد آن عروضو  علّت شد مذكور اكنون هم چنانچهكه 

  .برآمد درست آزمودن ميزان از يآرا صواب يرأ انديشيده اًاتّفاق. فرمايند تجربه

العين فروزندة تاج و ةاعني قر ت بر شاهزادة هشيار مغز، بيداربختحمله آوردن ژنده پيل مس١
پيشاني   زدن بر٢و ثبات قدم ورزيدن آن سرافراز در برابر و برچه ب بهادرزي تخت سلطان اورنگ

  ر خاتمة اين عنواناز سوانح دولت ابد پايان د آن عربده آييِن پرخاش گر و بيان برخي
 زمين يرو اهل همه اگركه  شود ينگهبان يبان و باعث يآسمان حفظ ييمان احرز كه را يسعادتمند

 يگرد ممر هيچ از نگشته او پيرامون يآفت يطريق هيچ  بهآئينه هر٣ ندننشي او كمين در برخاسته او كين به
 برابر بالفرض اگر گردد يسپردار يمتصد يايزد تأييد يدستيار كه را يبخت فرخنده و نشيندن دامنش بر
 تفويض  بهكه را آن كه پيداست چه بينده ن اضرار و آزار يسرمو المحاله كشند او يرو بر سرتيغ يمو

 هك را آن. نبود هراس قطعاً اهرمن مساس دستبرد از باشد واال انگشت در جم خاتم باال عالم عنايت
. نباشد انبز يسامر مبين سحر از گردد انبز ورد و بازو ذتعوي اعظم اسم يآسمان تلقين و تمكين به
 حمايت ضمان محفوظ و نبيند ضرر اختر بدچشم  گزند از يآسمان عنايت نظر منظور٤ يآر

  :باشد امان كنف و امن كهف در زمان حوادث از خيرالحافظين
  كسي را كه ايـزد نگهبـان بـود        
  كس از نيكو خواهي بخت بلند

  بـود برو جملـه دشـوار آسـان        
  بـبيـند گـزنـد بـد بـد پـسـند

 حياناين ا در كه ابداع عالم سوانح از يا غريبه ةسانح وقوع مطلع از يواقع امر اين صدق اختر و
 چون كه است وجه اين بر يمعن اين صورت و نمايد يم ظهور طلوع يتازگ  بهنمود رو پايان سعادت

 يتماشا  بهكشور هفت خديو انور خاطر رغبت طفر بنابر خرداد ماه٥ هژدهم شنبه سه روز تاريخ به
 كه فرخنده جلوس عيد دوشنبه روز يسوا افتد يم اتّفاق هفته ايام اكثر در كه فيل جنگ مرغوب

 يمقتضا بنابر انبساط و٦ نشاط انواع كه شنبه چهار روز و دارد اختصاص خاص عشرت جشن ترتيب به
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 قرين صاحبقران يثان مطاع امر صدور است ممنوع روز اين در عليا مهد ١عزاي ةنامرضي ةقضي وقوع
 و مجادله محل يپادشاهزادگ ايام منازلكه  مباركه جهروكه يپا ساحت سرزمين آمده اذعان و نفاذ

 ييك بودند، شريفه ةخاصّ سركار٢ ةفيلخان از هردو كه گشت نآيي عربده بدمست فيل ژنده دو ةمصادم
 نامور رندس صورت  بهكه دندان يب يمنظر اهرمن ديگر و سدهگَر  بهموسوم دراز دندان يصولت اژدها
 سبب از كوه ياجزا و متزلزل و مضطرب فرشان و كر ةزلزل از زمين كره كه پيكر كوه دو٣ آن چون .بود

 اسرافيل صور از ياد كه خرطوم باد از و آويختند يكديگر در شد يم متفرق و پاشان شان خرطوم ةصدم
 رستخيز روز عالمات اكثر يگوي چنانچه برانگيختند، محشرعرصة  يغوغا و نشور روز شور داد يم
 بر بودند سير در گانهچهار قوائم  بهستون بي دو مثال بر كه شكوه كوه دو آن حركت از چه آمد، ظهور به
 همبر دمان ياژدها دو مانند ه كها خرطوم٤ ةصدم باد از و شد قائم قيامت همانا رالجباليسي يوم وفق

 را بر طبق ٥آسمان طبقات و زمين ةصفح گويا. كشيدند يمدر دم  بهرا يعالم نفس يك  بهپيچيده
  .نورديدند يكديگر در كردهباز  طومار سرعت  به»للكتب السجيل يكط السماء يوطنك يوم«

 ميدان از رفته رفته كشيد دراز و ورد  بهپرداز فتنه دو آن لاجد و جنگ  مهمچون سخن يكوتاه
 از سرسر زياده دو آن از ييك هيچ و رفتند واال ةدولتخان نرشَد يپا يفضا تا كنان تالش برآمده

 همقرر ييرهاتدب شغل اين فعله و عمله ساير و فيلبانان و نياوردند كم يپا هم از نداشته بر يكديگر
 دم  بهدم چنانچه آوردند،٦ عمل  بهيپاش آب و يباز آتش از معهوده اعمال قبول رسانيده فعل سرحد به

 و افشان آتش يچرخ افسون و دمدمه  بهكه خواستند که نچندا شده يميانج هميان در سقّايان و آتشبازان
 آن خشم ةشعل٧ ساخته مگر يتندخو يجنگجو آن فيمابين صلح ةهنگام نشان شعله آب مالطفت

 .شدند كارزار گرم بيشتر نگشته مترتبمراتب  آن بر ياثر نشانند، فرو را سركش وش آتش هردو
 هرچند و دميد يم آن بر باد دم آب مشك زد، يم ايشان آتش بر دامن يچرخ گردش همانا چنانچه
 پرخاش از ايشان آوردن فرود تالشسر بر زدهسير  اهرمن ديوسار دو٨ آن سر ةكاس بر كجك فيلبانان
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 سركش ةشعل دو آن١ كشاكش يسرگرم يبرا همانا بلكه نداد يسود قطعاًًَ ،گرفتند پختن خام يسواد
 پرخاش دو ناستيز آتش ةزبان گويا فشانش شعله زبان يتند و نهاد يم كين آتش در نعل كجك لهال

  .كرد يم تيزتر را گستر
 حظ ياستيفا ةاراد حضرت بندگان افتادند دور انور ظرن از شتافتهتر سو آن حال اين عين در چونو 
 كارزار ةعرص  بهخر و شدند سوار اسب بر دولت  بهكامگار يها شاهزاده ساير  بافرموده فيمستو يتماشا
 تفرج  بهكه بس از اخترواال بلنداقبال يها شاهزاده و ايستادند انشك انعن گاه جنگ ينزديك در نهاده فيالن
 چنانچه شتافتند، پيشتر خود يجا از سن يمقتضا  بهزاهتزا حكم  بهنيامده احتراز مقام  بهلقاًمط بودند مقيد
 خالفت العينةقر دو و سدهگَر فيل راست دست جانب در داراشكوه٢ سلطان بخت جوان ةشاهزاد مهين
 در را قضا. گزيدند توقّف فيل همان  بهقريب چپ سمت  بهبزي اورنگ سلطان و شجاعشاه  سلطان كبٰري
 راضعا و يهكلّ مصالح پشتي بر نظر است قدر قدرت يها يجنبان هسلسل كه آنجا از قضيه اين حين
 بزي اورنگ سلطان بلنداختر٣ هروگواال ةشاهزاد يشايستگ و قابليت مراتب اظهار آنجمله از كه همتعدد
 نظر منظور آن  بهالكمال عين آسيب بود نزديك چنانچه نمود، رو ظهور ةعرص در غريب يصورت است
 و ماندند محروس و محفوظ يربان حمايت ينگاهنبان  بهحال اين عين در ناگاه كه برخورد قبول و اقبال

 جدا يكديگر از يا لمحه جدالعين  در كه فيالن معهود عادت بنابر حال اين در :که نآ سانحه٤ اين کيفيت
 ،شوند يم ركارزا ةآماد ربا ديگر آمده باز كالل و يماندگ از و ايستند يم هم ٥برابردر  چشم بر چشم شده

 يبدمست وفور از ديد دورتر را خود حريف چون سدهگَر. بودند آمده پس باز گام يكدو ةفاصل  بههركدام
 بزي اورنگ سلطان معظّم ةشاهزاد عظٰميسلطنت  عيان عين بر ه درآمديدست چيره و يچشم خيره مقام به
 همانا وحشت ةغلب و دهشت فرط از كه حال ينا خالل در هشد آور حمله بودند نزديكتر بدو همه از كه
 كه بود نزديك افتاده اركان و طبايع ثبات يبنا در زلزله بود يافته راه مكان و كون نتمكّ اساس در خلل٦
 و گياننظّار خرد و هوش که نآ يجا چه يد،آدر پا از آسمان و جا از زمين كار از دور يمعن اين تصور به

 و يازل تأييد  بايثان صاحبقران يجبلّ تمكين  بهكه تمكّن كوه آن بماند جا بر حاضران شكيب و صبر
 جا از اصالً فرموده كاررا  عزيمت عظيم و همت كبر  بهصغرسن وجود  باداشت قرينبهم  يآسمان
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 يجو عربده آن يسو  بهآوردن حمله جز ديگرامري   بهمقيد مطلقاًَ گر پرخاش آن١ جانب  بهمگر درنيامد
زوبين  سنان كه زد رو سخت آن يپيشان بر قلب ثبات و سرقدرت از داشتدر دست  كه يا ههبرچ نشده
  .كرد جا پيكر اهرمن٢ آن سر ةكاس در انگشت چهار از زياده

 آمين و زبان بر دعا هپريد٣ سر از هوش و رميده دل از قرار را تماشاگران سرتاسركه  حال اين در
 گوهرواال آن سالمت بر همت و حراست بر توجه داشتند اثر راه  بهچشم و اجابت ةقبل بر نظر و لبان بر

 عنايت نظر منظور و ياله ٤لطف ةپرورد آن از بسته دست يدستكار اين از چون. بودند گماشته
 داد آمين و دعا لباس در و٥ گرفتند اعجاب ندندا  بهتعجب سرانگشت همگنان نمودند مالحظه ينامتناه
 ذامعٰه و گرفت جا گر عربده بدمست آن شرو  پرشور سر در ههبرچ سنان چون .دادند آفرين و تحسين

 بنابر الجرم خوانند) پيشاني فيل( كستَم را آن كشور اين در كه بود برخورده يجاي  بهمنكر زخم آن
 از عالميان ةشاهزاد اسب و  درآمديگر عربده  بهباز رفته غضب و سرخشم بر سرنو از يسرمست شورش
 شده آشنا كران يآن كفل بر فيل دندان و گرديد روگردان رميده مهيب منظر هولناك آن نهيب وحشت

 رفعت فلك بلندقدر بدر حقيقت در كه يعلو يآبا العينةقر آن و غلطيد يكديگر در يمعن اين مجرد به
 نور چون .ندساختخالي  شريف وجود پرتو از را ركاب هالل و زين ةهال ودب مقدار عظمت و دارتاق و

 تيغ جهانتاب آفتاب مانند يگرم همان در و برگرفت زمين بر سبك را خويشتن انور مهر فروغ و نظر
 شعاع، خورشيد ةشاهزاد ديگر طرف از و گشت آور حمله پيكر كوه آن برسر گشاده جبين و كشيده
 ةدولتخان الشرف بيت از واال بختو جبين گشاده  كوكب سعادت  بهوقت اين در كه٦ شجاعشاه  سلطان

 از و ند درآمدجا از شدهنيك اختر  برادر امداد مقام در يبرادر مهر يرو از داشتند فرخنده طلوع زين
 مانند المع هةبرچ با ند وانگيختبر موكب شده تيغ نبد بر مو يخاور خورشيد مانندهمه تن  خشم سر
 وفور از حال اين در چون  ونموداهرمن  ٩ديوانه آن بر حمله عطسا٨ آفتاب شعاع٧ خطوط خطّي ةنيز
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 مانند يا معاينه نموده ظهور نشور صبح و صور نفخ ةنمون يتازگ  بهكه مردم يغوغا و شور دحام از
 برادر بل١ يكديگر  بهكس هيچ نانچهچ بود شده رآشكا نيز »اخيه من يغراملرء يوم«عالمت  رستخيز روز
 خاك ٢يفضا آن امثال و بان و يچرخ مثل يآتشباز آالت كثرت از يمعن اين  باو پرداخت ينم برادر به
 گشت ينم كارگر نظرنور  الجرم بود فروگرفته دود يسياه و غبار يتيرگ را به كبود چرخ سطح تا غبرا

  .نمود توانند الحظهم آتشبازان كه
 رگ ابر صرصرتك يكران برخورده يسرافراز ةعرص تاز يکّه آن اسب يپيشان بهاي  يچرخ را قضا

 كه افكند زمين بر را دولت شمع پرتو آن كه بود نزديك شده پا چراغبرق اثر  يچرخ ةصدم سررب از
 يمنس٣ خيزي كبس  بهيكشورستان بستان سرسبد گل و يصاحبقران دودمان چراغ فروغ آن يگرم آن در

 شدند آشنا زمين يرو بر گرفته هوا زين ةخان گلشن از يتر گلبرگشميم  مشُ يتيز و يتند و يسحر
 عربده آن كه وقت همان از و رسانند ود بدان را خود ديگر بار كه نيافتند راه مردم هجوم فرط از و

 راجه پسر مهين هسنگ جگَت بن هسنگ مها ولد هسنگ يج راجه بود شده آور حمله٥ نخستين ٤ارب آيين
 يصاف ارادت و خالص اخالص وفور سعادت  بهقرين ابد دولتكده اين ديرين زادان خانه از هسنگ مان

 كه خواست ليردپ و تهور فرط از بود ستادهياه راوس عرصه ميان در چون دارد اختصاص و امتياز كمال
 ركاب از پا كه نيافت فرصت مجال فسحت عدم و وقت يتنگ٦ بنابر ليكن و شود كارزار آماده پياده
 انداخت فيل بر اسب روش همان  بهكرد يم رم فيل از مركبش که نآ  باگيرد زمين بر را خود كرده يخال
 در جواله ةشعل چون و سير سرعت شدت از كه سير ديو آن بر شهاب مد خطّي زهني مانند يا ههبرچ و

  .نمود حواله بود گردش
 تمكّن و يآسمان تمكين  بهودجو  بايافتند يآگاه معامله حقيقت بر دور از ياله ظلّ حضرت چونو 
 پياده امكان ةعرص ارسو شاه آن جلو در يعالم و بودند شتافته اختيار يب ه درآمدجا از يصاحبقران ثبات
 همت و يمعن و صورت پادشاه يصور توجه از و رسيدند وقت  بهوقت اين در نهاده ور فيل بدانرو 
 شوند رو بهرو٧ جو پرخاش آن  باکه نآ يب  كهنمود رو يصورتبديع  باطن و ظاهر واليت يوال آن يباطن
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 رندسصورت  حال اين در که نآ يمعن اين يصور علّت تصوير و رفت ديگر يطرف  بهداده پشت او
 و سرقدرت از نكرده وتف فرصت١ يافت غافل خود از نبرد ةعرص در را خود حريف كه او خصم
 نهاد تهور ةشاهزاد متوجه كه نيافت وقت ديگر سدهگَر. آورد خود آورد هم يسو  بهرو تمام قوت
 نظر منظور دوآن  و رفتند ديگر طرف  بهرفته رفته هردو شده مواجهه خود٢ خصم  بابنابراين .گردد

تند معاودت ياف الهي آگاهي ظلّ حضرت تصور توجه از يسرمد نصرت منصور و يايزد ينگهبان به
بعد از تقديم سپاس عنايت  قدر رسيدند وواالخدمت والد  نموده مصحوب عون و صون عالم باال به

توجه و  شكر همراهي همت كارگر آداب معهوده اداي الهي و منّت عاطفت نامتناهي آنحضرت به
ديدار فرخنده آثار چون آنحضرت از پرتو انوار  .جا آوردند  بهانهس شكربو زمينكارساز پادشاهي نموده 

 بودند محفوظ مانده بداختر چشم الكمال از آفت گزند سحاب خالفت كه در عين٣ آن دو واالگوهر
ي عبرت و خبرت آموده كمال قدرت حضرت افزا الجواهر بينش كحلمطبقات سبعة بصر بصيرت را 

ر بهآفريدگار عالم را مجسدر ازاي اين ٤ نظر حقيقت نگر درآوردند، نخست سجدات شكرانه م و مصو
تحسين و آفرين و آغوش عاطفت از سرمرحمت   آنگاه زبان به.ظهور رسانيدند كرانه به مايه عنايت بي

را دركنار عنايت داشتند، خصوص گرامي شاهزادة  هردوزماني تنگ ٥ها گشوده  نوازش شاهزاده به
  كه آن مرتبه صغرسن مصدر اين مرتبه دليري شده بودوجود  باب را كهزي كرامت نصيب سلطان اورنگ

 شدي و اين دست و پا دي هر آينه از جا رفته بيبورت دق يد پرور دستجاي آن   بهداستان اگر رستم
اطف گشتند و در همان ومشمول مراتب مراحم و ع بيشتر ,ثبات قدم نورزيديتمكّن و اين پايه مايه 

خلعت خاص و خطاب بهادري اختصاص پذيرفتند و اركان دولت و اعيان حضرت و ساير  روز به
تصدقات بر روي هاي روشناس درگاه معلّي از در اداي شكرانه درآمده ابواب  ارباب مناصب واال و بنده

 وفاي اقسام نذور و گشودند و انواع خيرات و مبرات بر اصحاب استحقاق قسمت كرده به ارباب نياز
يد داده بودند اين وقت قيام نمودند و در جشن وزن قمري آن فرخنده همعهود كه در آن روز و حال ت

چهل و دو  هزار وسال  ٧هحجوال مطابق روز جمعه دوم ذ٦اختر برج اقبال كه بيست و يكم ماه خرداد
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ه گرانماي ت و استعداد آن ساية مرحمت نامتناهي بر ساحت قابلي١اللّهي ظلّ داد حضرت هجري روي
 رمقدار را قدر عالي٤واالشاهزادة  آن٣نخست در محفل خاص و عام ٢درج اقبال و قبول گسترده د 
 گوهر صدف خالفت و هگرانماي آنوزن همطالي ناب وزن فرمودند و مبلغ پنجهزار اشرفي كه  با

آنگاه شمشير مرصّع . تقسيم نمايند ارباب استحقاقبر معتمدان نمودند كه  شرافت آمد تسليم ده تن از
مرواريد و لعل و زمرد  مشتمل بري  عقدوه ههول كتاره و سپر و يراق مرصّع و برچپ  بامرصعو خنجر 

ين جيغة مرصّع و چند الماس و  بهزو بند مرصّعاي مرصّع با ارهيگرانمايگي و  در كمال نفاست و
 ٥ و ديگر محليمزين عزين مرصّّ  بهروسرافراز نام  بهكه يكي از آنهاچاق بتانگشتري قيمتي و دو اسب 

د دو لك روپيه كشي ماده فيل كه قيمت مجموع به  بانام فيل خاصگي» رنداسهم«زين طال بود و  به
نمايان نيز تفويض پاية واال و  اين مراتبهمة يگر نوازش فرمودند و از انواع مراحم د مرحمت نموده به

رقم فرخنده خاتم  الشأن و ختم آن به  فرمانهاي عظيم٦د بر ظهرر ثبت نمودن نشان رسالة خعظٰميمرتبة 
 عواطف عميمه شد و در اين ٧تباضميمة اين مر خويش بود كه در همين انجمن فرخنده انجام

شده بود و در اين باب ساير  عامآيين موز كه بزم خاص انعقاد يافته رسم طرب آ فرخنده روز عشرت
سخنوران اين كشور قصائد غرا و مثنويات و جميع همچنين  ام وار و نظّثّمعني طرازان پارسي زبان از ن

سلك نظم كشيده تا روز نشور زينت گوش ٩مرسالت رسائل منثوره در  داستانهاي منظومه و٨عقود 
كام خاطر رسيده سرماية  ابناي روزگار ساختند و همگي از عطاياي پادشاهانه به  صدور وقاناع
فنون استعداد  ن كه درخا بدل بي مخاطب به١٠  گيالنياز جمله سعيداي. يازي جاودانه اندوختندن بي
بدل   بيهدر اين مراتب معهودةًً قحقي چنانچه ،ر امتياز كلّي دارده هنرهاي جزئي از كل اهل روزگاخاصّ

عرض اعلي رسانيد و از تحسين طبع همايون  عهد خود است اين داستان را در رشتة نظم انتظام داده به
 مبلغ پنجهزار  وعقد اللئي منثور مقرون گرديد  بانظامشگوهر  زر موزون و كالم خود بهمحسن آمده 
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هزار روپيه ديگر كه گنجور از روي دوربيني   بابود شدهاو موازي زن  ويترازوفّة كروپيه كه در 
  .مرحمت شدند رده بودآوحضور  به

 نيز شاهد اين بديع داستان را در نه طراز گلشن راز طالباي كليمترا اعني پرداز خن سنج نكتهسو 
ة معاني رنگين و حلية الفاظ گوهرآگين آراسته درنظر اهل شهود جلوه نمود داد و حل صورت نظم به

 ،اند رسانيدند مشرفان دقائق اين فن حضور واال كه واقفان حقائق سخن وانحمن ستادگان يمسامع ا چون به
شمار   بيرس شده استحسان و آفرين بسيار و احسان و تحسين طبع دقيقه١منظور نظر اقدس و مطبوع 
ات ابيايراد بيتي چند از  اكنون خامة خودكامه در اين گرامي نامة نامي به٢ .دربارة او قرين يكديگر افتاد

  :٣تابيانمايد،  مالحظة ترتيب اداي حق سخن مي ابيات ديگر نظر به  بامختارة آن داستان
ــروز   ــي فـ ــشاه گيتـ ــباحي شهنـ   صـ

   برآمد چـو خـور بـر سـپهر         ٥درشن به٤
   ســـپاه و وجـــوه حـــشم  ٦ســـران

ــت   ــشكر گذش ــوج ل ــر ف ــي درنظ   گه
ــه ــت رســيد  ب ــيالن جنگــي چــو نوب   ف

ــود  ــكارا شـ ــال آشـ ــير جبـ ــو شـ   چـ
ــم   ــي بهــ ــيالن جنگــ ــد فــ   فتادنــ

ــيچ  ــگ در ه ــين جن ــدم چن ــيش ندي   ك
  شـان  شـعلة كـين    ه گرمي اسـت بـا     چ

ــه   آن عرصــه چــون شــاه واال رســيد  ب
  ز ســــــنگيني ســــــاية پادشــــــاه

  زـخيـوب آن رستـت آشـم گشـچو ك

ــدلت  ــه معـ ــم  شـ ــرور ظلـ ــوز پـ   سـ
ــان ــر  جه ــوار مه ــرق ان ــش غ    از رخ

ــم  ــر روي هـ ــجده بـ ــد در سـ   فتادنـ
ــت     ــاور گذش ــر تگ ــوه پيك ــي ك   گه

  عرصــه آمــد قيامــت پديــد    ٧در آن 
ــه ــود   بـ ــدا شـ ــت هويـ ــالم قيامـ   عـ

  پــي جنــگ خرطومهــا شــد علـــم    
  نـي كـدورت ز پـيش       نه صلح از قفـا    

  كــه آتــش ميــانجي شــود در مــان    
ــشيد    ــاور ك ــان تگ ــاني عن ــاني عن   زم

ــدل ــه بـ ــد بـ ــپاه شـ ــوش سـ   آرام جـ
  زـرد نيــر كــگي اثــنـالن جــيـف به٨
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ــر از   ــاني سـ ــتند زمـ ــگ برداشـ   جنـ
  قــضا زان دو فيــل مهيــب   دويــد از

ــد    ــم دري ــق از ه ــت خل ــف طاق   ص
ــه ــك ســر مــو  ب ــشد مــردي ز جــا ي   ن
ــس جــوهرش بــه   تمكــين سرشــته ز ب

ــود  ــشتر صــبر را جــا نب ــن بي   چــو زي
ــه    ــان تافتـ ــرق سـ ــزه بـ ــي نيـ   يكـ

ــه  ــان زد بـ ــرت چنـ ــشانيش ز غيـ   پيـ
ــه  ــزه در كل ــس ني ــان ا ز ب ــد نه   ش ش

  ز آن رخنـه كــز نيــزه شــد در ســرش ا
ــ   ــد س ــان ش ــر نه ــوه پيك   انندر آن ك

  ز بـــرق ســـنان آتـــش كـــين فـــزود
  ز خرطــوم انــداخت پيجــان كمنــد   

  اربـروي سـو    شـهزاده  گرفت اسـب و   
  دنــــدانش شــــهزادة كاميــــاب بــــه

  دــديـوالن نـاراي جـب يـو در اسـچ

ــديگر داشــتند     ــشم بــر يك ــي چ   ول
ــگ ــ يكــي ســوي شــاهزاده اورن   ١بزي

  شـــهزادة شـــير صـــولت رســـيد بـــه
ــشد   ــسو نـ ــيل يكـ ــين سـ   ز راه چنـ
ــرش   ــبض از پيكـ ــز نـ ــد جـ   نجنبيـ

ــه   ــش بـ ــد آتـ ــت ماننـ   دود درآويخـ
ــه  ــرتش يافتـــ ــر از رگ غيـــ   نظـــ
ــرق رخــشانيش  ــا ب ــه جــست از قف   ك

ــمع   ــانوس ش ــشت ف ــرش گ ــان س   س
  برون رفت مـستي كـه بـد در سـرش          

ــت آ  ــاره در رف ــر ب ــه دگ ــن ب ــان ه   ك
ــره دود   همـــه شـــعله گرديـــد آن تيـ
  فتــادا شــب شــهزاده در فيــل بنــد    
ــار   ــرة روزگـ ــد زهـ ــيم آب شـ   ز بـ

  صـــبحدم آفتـــاب مقـــارن چـــو بـــا
  دـريـن پـة زيـانـاز از خـبـهـو شـچ٢

  خـاك ره پـا فـشرد        دم كـه بـا     ٣همان
ــد  ــر وي دوي ــرد شمــشير و ب ــم ك   عل

ــ ــردالن چــ ــسنديدة پــ ــود پــ   و نبــ
  تــت داشــروت ازو دســز روي م

   بـرد  سوي تيـغ   خوردست جرأت  چو
ــيد    ــيمش رس ــل غن ــوي في ــران س   گ

ــن در  ــي را دو ت ــرد يك ــه گي ــان ك   مي
  ٤تـگذاش ششـخوي آورد مـه چنگ به
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  .ديوان,  ب٧٤برگ   .2
 ).موزة دهلي(هماندم كه برخاست زه را سپرد   .3

  . ب٨٥برگ , موزة دهلي  .4
هاي موزة دهلي   تنها وقايع پانزده ماه را نوشته و در آخر چنين آمده و اين مطلب در نسخهنسخة کتابخانة تونک  

  :همچنين نسخة کتابخانة برتيش قيد نگريده است
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ــه ــف  ب ــر١تكلي ــود ٢تفط ــري نم    دلي
ــ ــي  دري ــودي افراس ــر ب ــن اگ   ابن س

  

ــه ــود   ب ــر وي نب ــف ب ــه تكلي ــنّي ك   س
  ن فيــــل آبشـــدي در دم از ديـــد  

  )٣نظم ختم شد                      (

  سعي اولياء دولت ابد بنياد٤ ديكل د بهآبا فتح حصار بند دولت
 يد قدرت طلسم محال گشاد اشكال بروبسته باشد و البتّه اي كه اقتدار گشايش عقدة هر كار فروبسته

همراهي  نصرت آسماني به  از عهد روز نخست باز و عقد اقبال بلند صاحب دولتي است كهحلّ به
معهود درست بسته باشد و فتح الباب امور مشكله و مقاليد تدبير كارگر بيعت كوكب مسعودش پيمان 

قسمت روز الست حواله بكار گشايي كليد تأييد  باشد بنابر ٥گر از استفتاح آن دندان طمع كند هر چاره
ايش كار بستة تنگ دالن تهي دست بود و چگونه چنين نباشد شدگكه پيوسته در بن كامگار است مؤيد

سماني آكه مقتدران عوالم علوي بنا بر نظام امور عظام كارخانة عالم سفلي بر آن مهين لطيفة شريفة 
الواقع اگر نه چنانستي كه  فينما نموده  اند و آن بهين عطية رباني را مناط انصرام كارهاي محال نهاده

طلسم پيوند قلعه  اقبال بلند در پيشرفت هر كار دو راز كار پيشرو بودي فتح حصاربند طليعة الجند
تصوير اشكال ٦ضمن  د كه عنقريب طرفي از حصانت و اشكال آن بديع اساس غريب بنيان درآبا دولت

نه آن بودي كه پاي ر اگ دولت ابد پايان گشتي ويزبان بيان خواهد آمد چسان آسان روزي اوليا به
 بناي اين ديركهن بنياد تا ي بودي كليد بست و گشاد آن حصانت آباد كه از مبداميان دردستياري تأييد 

                                                                                                                                 
 بهر شعبان سال يکهزار و دو صد و يک هجري مطابق سنة تسعه عشرون عظمةبتاريخ روز جمعه بيست و يکم شهر   

جلوس ميمنت مأنوس حضرت خالفت پناه جمشيد جاه فريدون منزلت کيخسرو مرتبت خسرو ملک رفعت پادشاه 
ر شهوار صدف ابهت و جالل گوهر يکتاي شوکت و اجالل کيوان حشمت مظهر اعطاف الهي مورد الطاف نامتناهي د

هر عظمت و نامداري بر پرونق تخت شهرياري زينت اکليل داراي زينت طراز قبه خبر فرمانفرمايي در حشمة کوکب س
 ءمنشا) ب ١٠١ برگ(پروري مرواريد اصناف رعايت  اعظم اوج کامگاري مصدر موارد دادگستري مظهر آثار رعيت

گداز شهريار  نواز ظالم رس حقايق آگاه عدل افزاي ظلم کاه مسکين پرور خردور ـ دقيقه ايت پادشاه بندهگوناگون عن
  :خلداهللا ملکه و سلطانه وقت چاشت بسمت اتمام موسوم گشت] شاه عالم ثاني[ور شهنشاه عالي گهر  بخت

  گر خطايي رفته باشد در کتاب  قاريا بر من مکن قهـر و عتاب    
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 وقوع اين کيفيتچنگ افتادي؟ و  كوشش زنگار برآورده چگونه به١ گري اين روزگار در دست چاره
 حبشي چندي از اين  پسر عنبرچون فتح خان :که نت صوري اين معني تقديري آ واقعي و علّةواقع

 هاي درگاه چارگي و اضطرار بندگي بنده حكم بي انديشي و چه به بيني و به مقتضاي پيش پيش به
  پسر خودسولعبدالرقصد اظهار اين معني   سابقاً مسطور شد بهچنانچهپناه اختيار نمود و  جهان

نظام را از راه كمال اظهار دولتخواهي راهي   بيآنگاه ولينعمت خود. گرانمند ارسال داشتپيشكش  با
آنحضرت است آن   مرضي خاطر عاطرکه نگمان اي ت بهش چون او را از ميان بردا.دارالملك فنا گردانيد

  .اظهار اطاعت درآمد يز ضراعت از دروادست .را وسيلة شفاعت و ميانجي استعفا ساخت
سله عنايت ن بهوساهوي او را كه بهة تعلّقمدر اين مرتبه حضرت خالفت مرتبت بعضي از محال 

اعتباري و سبب   بيح درخواه او بدو مرحمت نمودند و اين معني كه موجبنجافرموده بودند بنابر ا
مغزي پيوند اميد از  تباه رأي بود و بر آن سياه روي گران آمده از فرط سبكسري و تهي سبكي ساهوي

دست آورده بود گسست و از راه ناسپاسي و حق ناشناسي روگردان شده  دولت جاويد كه به٢ رشتةسر
ه  اشتقاق اعمال ناقصّيامبد الصدر آن مصدر افغال ذميمه و  پيوست و بر آن ساده دل سليمعادل خان به

و در حمايت خويش پناه ه راخود ٤ واليت به٣نمود  را كه همواره اضمار شقاق و اظهار وفا و وفاق مي
رو وجه وجهي و صورت  هيچ داد و سخنان ساده فريب دور از راه آن مادة انتزاع امور شنيعه كه به

سار  ن شيطان آ٥اغرا و اغواي يرت به رفته رفته از روي كمال عدم بصوجا رفت  معقولي نداشت از
 بيني را پي سرانداخته تسخير انديشي و پيش پيش گرفت و عاقبتروي راهه  اهرمن سيرت طريق بي

 خود تفرقه اثر هاي لشكر هكردالعين ساخت و جمعي از سر  را نصبد و كسر صولت فتح خانآبا دولت
  .سروپا همراه او فرستاد  بيگروهي  با نموده مهمرا نامزد انصرام اين

رميده خاطر شده   بنابر پيمان شكني و سست عهدي اونظام از فتح خان  بيهاي مردم چون عمدهو 
ر و خيانت و حذالزم غدر و ماي  مقتضبنابرها كه  انديشي ها و تباه از بدگمانيحكم   بهبودند و او نيز

 نوشت كه خانان خاِن خان مهابت  الجرم به،خوف كه الزمة غداران است خاطر جمعي از ايشان نداشت
قصد  اند چنانچه به  سياه رو مصدر حركات ناهنجار شدهتحريك ساهوي٦به ينوال مردم عادل خانا در
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د نهضت نموده بالفعل از روي قوت و نيروي تمام حصار را در حيطة محاصره آبا استخالص دولت
 چون خالص  ودارند و از قلّت غلّه و كثرت قحط و غال كار بر آن حد كشيده كه بر قلعه استيال يابند

داغ بندگي   به عبوديت ديرين را از سرنوةجبهمقتضاي سرشت نيك  ارادت و اخالص سرشت كه به
ابد قرين الزم است كه اگر ايشان قبل از استخالص قلعه خود دولت  يزينت داده بر ذمت همت اوليا١
بيجاپوريان  دارد ناچار كليد قلعه را بهانحصار  كه چارة نجات در تسليم آن حصار براين بنا.برسانند را
افالك و ٢ متناسب ارنظ حسن كه نتيجة اوضاع متواقف و ااتّفاقر اين  بخانان خاِن چون  وسپارد مي

 كارفرمايي همت عالي و كارطلبي اخالص خالص نخست خان زمان  يافت بهاطّالع و فانجم بود اشرا
منقالي ٣ دولت نامدار بر سرمخالفان بر سبيل ءهمراهي فوجي جرار از اوليا الصدق خود را به خلف

ت صادق و رأي صائب و انديشة ني  باماه سال گذشته تاريخ بيست و دوم دي اهي ساخت و خود بهر
 ييك منزل  بهمجرد رسيدن  بهطريق استعجال روانه شد و خان زمان درست و عزم نافذ از دنبال به

  و لهراسبدليرهمت  سپاه را بهياولركه هب ساخت تّرمبر اين موجب   افواج منصوره راِکهرِکي
ندي از  پسر خود و چ خان و شكراهللاتابينان پدر حواله نمود و چنداولي نامزد مبارز برادران خود و

  شعار را در برانغارتهورفوجي از بهادران و   و كهيلوجيجگراجمردمان نبرد جوي كارطلب ساخت و 
 خود در ه تعيين نمودجوانغار شونوسرداري ق بعضي از دالوران به ا ب را خان و آتش خانيو مرتٰض

  . شدِکهرِکي متوجهاين آراستگي صفوف   باقول فوج آرا گشته
 مخالف دار به شنيدند كه سرداران سر ,ري گذاره شدهسچون طليعة هراول از كريوة پهولو 

الجرم از راه احتياط سلوك طريقة . هفت هشت هزار سوار جرار سر راه را دارندو كار   تباهساهوي با٤
 در اين اثنا فوج چنداول نيز بديشان ملحق  و قول درنگ نمودندشونوهم دانسته تا پيوستن قاحزم را 

گرفته  ال پادشاهي راه منزل پيش را پيشاقب اعتماد عون و صون الهي و اعتضاد هيأت اجتماعي به بهشده 
آن توزك شايسته از دور ديدند دو فوج   با چون مردم غنيم مقهور افواج عساكر قاهره را وراهي گشتند

يين درست رأي نهادند آسمت دست چپ دالوران راست  به٥ روي هزار سوارسه قريب و  رندولَهشده 
 آرا بلندي برآمده صف پست فطرت به ,تن باقي مخالفان نفاق طياتّفاق  بهس خان و انكُميناجي  وو ساهو
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باد پايان و  بودند خانان خاِنكه تابينان ير همراهان و سا  و لهراسبين حال دليرهمتاگشتند و در 
ة ستيز صعر رم عنان ساخته جلوريز رو به گانگيز يز سرعت مهمآتش افروزي خار شعله شتاب را به

پايمردي ركاب پايداري نموده  عدم ثبات قدم بهكمال وجود   باشونهاي غنيم مقهوروآوردند و ق
انداز دستياري سرگرم   عنان سررشتة گمراهي فراچنگ آورده بهدستگيري لمحه ايستادگي كردند به نيم

تزلزل در بنيان تمكيني كه نداشتند راه يافته ب رع بان اندازي شدند تا آن گاه كه از هجوم افواج جنود
شتاب   بامسلوك داشتند و١ ار استك پي سپر اين گروه نابه طريقة فرار كه همواره آن هنجار ناهموار

همان پا تاخته عنان يكران هزيمت و   بهِکهرِکيدبار رو كرده يكسر تا كنار تاالب رگشته و اببخت 
شناي عنان و ركاب آشان  جا دست و پاي هيچند بلكه ا هساختنبارگي فرار دربارة عزيمت درنگ منشي 

 موضع همه جا  ثبات ورزيده دمي پا محكم توانند نمود و موكب سعادت تا آنکه نچه جاي آ نشد٢
عالم ديگر   بهانديش را متعاقب يكديگر جا آورده جمعي انبوه را از آن گروه ناعاقبت مراسم تعاقب به

 و چند سراسب ديگر كه از ديگران س خان و انكُاسب ميناجي  بافرستادند و نقّاره و كرناي ساهو
 ولم بهادري و  و نظر بيگآتش خان  خان ويدست دالوران افتاد و مرتٰض مانده بودند به  بازميدان در
 برخورده خود را بر ندولَهراز فوج ٣برخي   بودند بهمقررنغار ا برشونوقدر  كه تهورساير ارباب  با

  .ايشان زدند
يشه حريفان پرفن چون نقش برد خويش در بازي عقب ديدند پدر اثناي زد و خورد آن دغا و 

 كه بركنار عرصة مصاف واقع بود اي پس پشته صفوف خود را گشاد داده از يكديگر پاشيدند و روي به
استظهار  ملحق گشته به شت آن پشته كمين كرده بودند پردود كه  آن خبنابر  وآورده گريزان شدند

ثابت قدمان معركة پايداري ديدند كه نقش معامله چنين ٤آور گشتند و چون  تي يكديگر حملهشپ
جنگ ايستادند تا آنگاه كه  ايستادگي به  بي قلّت عدد از آن زياده سران پاي كم نياوردهوجود با ،نشست

 و ساير بهادران فوج قول جلو ريز ستَر سالراو   با آگاهي رسيده در حالن زمانخا كماهي قضيه بهاز 
 بديشان پيوست هزبران بيشة ستيز همدست يكديگر شده ن راهي شد و چون خان زمانامدد ايش به

  .يكديگر آميختند  باجنگ پيوسته به ز نمودند و از سرنو منشان دغا پيشه تي٥ريزي آن روباه خون جنگ به
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دل  راو به.  كه زمين قلبي بود هجوم مخالفان كم فرصت زياده كشيدستَر سالقضا را از طرف راو 
جا آورد و از   بهمردم خود پياده شده پاي ثبات افشرد و داد داروگير داده آنچه حق مقام بود  باقوي

 در  وش كين را اشتعال دادندآت و ديگران گرم هنگامه آرايي گشته ش خانو آت مت ديگر خان زمانس
داد انتقام  اين مقام نيز از غنيم باطل ستيز كه حق مقابله و مقاتله ادا نموده داد اقامت و مقاومت مي

نگامه مخالفان گم نام سياه نامه در صفحة ميدان كه  در آن گرمي ه وكشيده كام خود گرفتند
 حق اشتهاد و شهادت است محضر دالوري خويش يادا  به و جالدتتهورالحقيقت محكمة اثبات  في
 سانيده دعواي ثبات قدم را پاية ثبوت دادندرخط زخم شمشير و مهر جراحت تفنگ و تير دليران  به١را 
طومار  دست آورده اسم خود را درفرارت سربازي و جانفشاني  شهالمال رأسبدين مايه تجلّد ٣ و٢

  .نامداران ثبت نمودند
گري  چاره  و كار از كارگري تدبير وه سو ترازو شدهردوبالجمله در عين اين حال كه جنگ از و 

نيروي سرپنجه و زور بازو افتاده بود و دالوران مخالف و موافق بر سران  مكر و تزوير گذشته معامله به
هركرا گردة پردلي گرانبارتر بود جاي خويش را و سنجيدند  پلّة پاية قدر و مقدار دليري يكديگر مي

زدند ناگاه از آنجا كه همواره همراهي   حق برابري سرباز مييسران خشك مغز از ادا نگاهداشته سبك
ر اين مقام نيز كند د ماده كوتاهي نمي هيچجا آورده در  سماني همه جا موافقت موافقان بهنصرت آ

پايدار بر سرآمده ي دولت حق نمود و از اين رو اولياطرف  رعايت نموده حمايت داري شرائط جانب
 ستيزي در زروش معهود آن كجروان است در اين مقام ني  چنانچه.افواج غنيم را قدم ثبات از جا رفت

 تهوربهادران و . تافته پشت دادند رفته رفته روي از مقابله برکه نادچننانچه چ جا آوردند، طي گريز به
كثير از آن سرگشتگان   پنج كروه از عقب ايشان تاخته در اثناي تعاقب نيز جمعيچهارشعاران قريب 
  .سپر ساختند  بيو سر بي برگشته بخت را

دريافت پاية  از جمله خيل مجاهدان ميدان دين و دالوران موكب سعادت كه همواره خار خارو 
 ل قد و مغفرنمايان بر سرزدند و چندي ديگر كه غنچه آسا ج لدستة زخمگچندي ٤شهادت داشتند 

معركة سعادت   به و منصور مظفّروان شتافتند و خان زمانضگلشن ر تا ههمان پا سرزد خون آغشته به با
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نمايان سرداران   بعد از اين فتح وت نمودوداع واقع بود مِکهرِکيدو كروهي ١ سانگيكه در موضع 
گري اين قضية  چاره سربرو  را پاي تمكّن برجا نمانده ثبات قدم را خيرباد گفتند شرانديش عادل خان

 و معاهده ه ابواب موافقت مفتوح داشته از راه مصالحتح خانف  باآوردند كه ناچار خاطر ي آمده بهاتّفاق
  .درآيند

 استيصال بر اصل خواهي پيغام دادند كه چون پيشنهاد افواج پادشاهيخيراظهار الجرم از روي 
 متفرع بر آن واليات دكن تسخير ساير د است كهآبا  و استخالص حصار دولتکالمل بنياد دولت نظام

تزلزل بنيان  بسته چون باالخره منجر بهصورت گشايي اقبال  چهره گردد و اين معني كه عنقريب به مي
عهد و ميثاق ما نيست و صالح طرفين در تمهيد قواعد  وجه مرضي ما هيچ شود به  ميدودمان عادل خان

تشييد مباني صلح پرداخته  به انسب آن است كه ،ايم انحصار دارد سلسله  دولت اين دويكه اوليا
 اي آشتينبراي ب٢ رأي براينبنا.  را استواري دهيمدو خانوادهاين  اساس دولت اتّفاق مصالح اتّحاد و از

ميانجي رسل   يكرنگي ريختند و به٤ه جهت رنگ شعارهم انداخته به٣ سو طرح اظهار يكجهتي هردواز 
ايمان مؤكد گردانيدند كه از اين پس طريق سلوك   باميان آورده وثاق پيمان را و رسائل عقد بيعت در

نفاق نمايند و قلعه را بر طبق  و وفاق و نگاهداشت شق يكديگر پيش گرفته شق عصاي شقاق و وفا
اداي مراسم مدد دقائق همراهي  اشته در رسانيدن رسد و آذوقه والملك باز گذ نظام معهود بهدستور 

  .جا آرند  فتح الباب ساير ابواب امداد و اعانت به٥تعهد تسليم سه لك هون درجات رسانند و دم نقد از به
بيعتي را  هيچنهاده ني كار بر بدعهدي و پيمان شك  كه از فاتحة روزگار باز مدارخان جمالً فتحم

 خالف و نفاق ةنگاهداشت سررشت با ناشكسته نگذاشته بود مگر ميثاقي كه در عهد فطرت نخست٦
آن بدانديشان همدست و   باخورده  دوستان ايشان پافريب بسته همان را درست نگاهداشته بود به

  و وقت را از دست دادهمداستان شد و از سرپاس گفته و پذيرفتة خويشتن درگذشته سررشتة بهبود
پايان ايشان يكسر از دست رفته بودند ناچار چهاراي بود كه   فقدان آذوقة قلعه در پايهکه ن آوجود با
 دربارة نگاهداشتن حصار و پشتگرمي تعهدات مردم عادل خانو  ٧روي سفاهت و ماليمت از
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بيجاپوريان ١ مدد نزل عدم بود پا محكم نمود و بهبازنداشتن دست از آن برسر ثبات قدمي كه مقيم سرم
 خانان خاِن  بهرگَ در ظفرنَ چون نقص عهد فتح خان وقلعه شد در صدد آوردن رسد غلّه و كشيدن آذوقه به

ن كار شده همت كارگر را ايگري  ت يكباره در پي چارهتحريص حمي تحريك غيرت به بنابررسيد 
 خان زمان  گوشمال سرتاسر آن تهي مغزان غنوده خرد كارفرموده نخست بهبلدربارة تنبيه آن سبكسر 

نوشت كه قبل از رسيدن ساير موكب اقبال آن حصار را از روي كمال اقتدار و استقالل يكبارگي قبل 
لص و عزم راسخ و همت نافذ و رأي صائب بسته عدوبندي ت خاكارسازي ني نمايد و از سرنو دل بر

از مضيق  دستگاه قحط و غال ساحت كار بر اهل حصارگشايي پيشنهاد سازد و چون از فسحت  قلعه و
پي سامان و سرانجام غلّة  ر آمده درپو نظام  مقهور به و ساهويرندولَهآن  بنابرتر شده  حوصله تنگ

جاي ايشان اقامت  ا كند و خود درج بي ند نخست برسر ايشان تركتاز آورده آن بدانديشان را آنجاا قلعه
گيري و تضييق محاصره در صدد انسداد مداخل و مخارج قلعه باشد كه مبادا  تنگ٢نموده باشد و طريق 

تضييق و تفتيش ايشان كوشيده در اين  آنگاه به. صنان رسانندمتح مخالفان ناگهان آذوقه از اين ممر به
مخذول ابواب ٤كه از اين راه آن گروه مقهور و ٣ امكان مساعي جميله مبذول دارد شايد باب زياده بر

زنهار برايشان   بي فرمانروايي تيغا ندارد و الّدر اين صورت زنهار از ايشان دريغ. طلب امان مفتوح دارند
  .حكم سازد

رد طدفع و  ر وپو  رسيد عموم مضمون آن خصوص استخالص نظامخان زمان چون نوشته به
ربر هر يكبارا چون از اين راه عرصة ك وحوزة فعل آورد  مقهور را از حيز قوه به مطرود و ساهويةولَند 

 نمود هالك و بوار خويش در آئينة روي كار خويش معاينه ة از فقدان قوت و قو و تنگ شدفتح خان
 استحكام مقام  بههاي دور از كار دل نهاد مرگ شده ديگر باره كارفرمايي ادبار در راهنمايي انديشه به

 بيجاپوري را كه عم ال قتال رفته خيريت خان و جهد وجدرفته رفته برسر جد. برج و باره درآمد
د و در اثناي اين حال چهارم اسفندار بيدرون قلعه طل صد سوار بهسي  با بودخان  سپهساالر عادلرندولَه

نمايان   باندار دستياري خود را در ظاهر معسكر اقبالسال ماضي گروهي سياه باطنان سپاه بيجاپور
  راو و ساير سرداران دكني را بر سرنتسوي و  و بهكوجيمالُوجي و  كهيلوجيو خان زمان. نمودند
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طريد نموده  رسم معهود  پوشي او در برابر آن مردودي چند مطرود به١شان فرستاد و تا هنگام سالحاي
 از جا درآمده تهورتحريك   بهديگر امراي دكن  باو كهيلوجي٢ سلحشوري بيارايند عرصة مصاف را به
قلب آن بيدالن تاختند و جملة آن سست رايان  بر٣لوريز اند و اسب انداخته ج انتظار سردار نبرده

ج كالن خود اافو  بهمجرد حملة اول سلك انتظام و اجتماع صفوف از هم گسسته سخت روي به
خاطر جميع تعاقب  مان بودند بهگ همراهان از مواضعة آن بدسگاالن بي  وپيوستند و چون كهيلوجي

 رك شدهتشپيعرض اين حال آن روباه صفتان كم فرصت از پشت گرمي ياران خود   در وايشان نمودند
وار  احاطة پرگار قبل نقطه  بارا استقبال هزبران بيشة جدال آمدند و اراده داشتند كه دور دائرة ايشان به
  . گيرند شايد قبل از رسيدن سردار كاري بسازندميان در

 ساير پلنگ خويان سخت كوش  باوقت رسانيده  در آن مكان خود را بهدر اين وقت خان زمان
 و تجلّد كشيده بر تهورسركش كه جز در كنام قربان و نيستان تركش آرام نداشتند تيغ جالدت از نيام 

 هم ديگر ازت را ت پراكنده ني تفرقه خاصِيجمعيت در صدمة اول سلسلة وآور گشت  ايشان حمله
وه تاخت و باد صدمة شمشير شعله ژپ هتن عقب آن گروه فازسه كروه قريب شان ساخته تا پاشان و پري

را سر از تن و تن از مركب بر خاك شكن مغفر، جوشن  والدپ٤ تأثير شيرمردان كارطلب بسي دليران
ساير بهادران عنان يكران برق پيكر صرصر نشان را  با٥ شهامت شعار هالك انداخت و آنگاه سردار

  .مقر خويش بازگشت نمود و نصرت به  ساخته همراه ظفرمثني
دلنشين او  نشان و ياس كلّي روي داده خاطر  را از جانب فتح خانينوال خان زمان اون درچو 

ر اين زودي برسر پيش نگرفته كه د انحراف راهه يبطريقي  انديش به  ضاللتکيش  كه آن جهالتهشد
نخست برادران . ر شدجهد محاصرة حصا و راه آيد الجرم يكبارگي در پي پيشبرد ملچار و در مقام جد

 نگاهباني ملچار موضع خانان خاِنو ساير تابينان ٦پسر خود  شكراهللا  با را و لهراسبهمتخويش دلير
  را فرستاد كه درجگراج  مخاطب بهبنديله  بكرماجيت و نمودمقرر است ِکهرِکيجانب   كه بهمتمته
ر اقامت پو  كه آن سوي قلعه واقع است بساختن ملچار و ضبط آن پردازد و خود در مقام نظامهريناگچ

مده بود فعل آ  وقتي كه از مراتب بهخانان خاِن  وپيشبرد كار و تهية اسباب پيكار قيام نمود گزيده به
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خست تعيين افواج و ترتيب آن پرداخت چنانچه ن د شده در عرض راه بهآبا  دولتمتوجه رگَظفرنَ از
 ساخت و مقررهراولي  ت به اسپناه جهاندرگاه هاي  عمدة بندهكه  را مالوهدار   صوبه خاننصيري

و ١ راتهور پرتهيراج  با و خودنموده مقرر دكني و برادران او رام يعهدة تعهد اوداج چنداولي را به
  .آرا گشت  قول صفردولت دي بعضي از اوليا

دور دائرة  روز ديگر  پيوستهآباد دولت ر بهاين توزك شايسته در روز بيست و يكم ماه اسفندا بهو 
احاطة پرگار نظر دقّت  بارة باد رفتار ساخت و همگي اطراف و اكناف آن را به حصار قلعه را پي سپر

دروازة   به فتح خانة را در خانجگراجآنگاه . قرار واقع تصور نمودحقايق آن را از  کيفيتنگر درآورده 
خان زمان  بهرپو  جاي داده دروازة نظامهريناگچرده و ده مشهور پ خان سيرينص  را بهنتَ و دروازة پ

اهتمام  سازند به آن قريه ميآبادي مشهور را كاغذگران   نزديك قتلو كه كاغذ دولتهوار كاغذي به
قلعه واقع   متّصل بهرپو نظام كه در نظام  بيساخت و در خانة مقرر و جمعي از مردم كارطلب همتدلير

 اًجا استوار ساخته قلعه را از روي ظاهر و در چندين جاي ديگر ملچارهاي به است اقامت گزيد
بندي و ٢عدو  بهاحاطة همت دليرانه محاصره نمودند و كمر احاطة بهادران بلندهمت و باطناً به به
جواله و زينه و راست  و دربايست وقت از ساختن سركوب و گشايي بسته و تهية مايحتاج كار هقلع

 پنج چهاربا ٣  رانمود و خان زمان كردن پيچ و خم كوچه سالمت و پيشبردن نقب و امثال آنها پيشنهاد
 و آمادة پيكار بوده بر  نمود كه پيوسته مستعد كار٤هزار سوار جرار جنگجوي نبرد آزماي متعين

روي سيالب سر در نشيب ٥ شتاب داشته باشد پاي در ركيب آورده بهدر كار ملچاري كه مددگار 
نحصار داشت ا واقع است ارهو سو آورد و چون سركوب آن حصار در كوهي كه پيش روي كاغذي بدان
است آهنگ درست انداز دوررس اژدها نفس كه صواب ديد سپاه ساالر شهامت شعار توپهاي ر به
اي سبعة ه بارهيك نفس  بهو ند نك زده بنياد جبال البرز مثال از بيخ و بن برمي برهم )را( دمي عالمي به
 ٦شكنند كارگزاران ر يكديگر ميد چرخ اطلس را ةگان چنبري افكنده بروج دوازدهسپهرري يبخ

اهتمام آن   را بهفرازان كوه برآورده نصب نمودند و لهراسب انواع حيل و جر اثقال به  بهپرداز حيله
  .داشت كه كارفرماي عملة توپخانه باشد باز
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مسدود ساختن   و استحكام دادن باره وداري سرانجام مصالح قلعه بهنيز  از آن جانب فتح خانو 
 جاي اقامت گزيد و هاكوتم  باز داشت و خود درنظام را در كاالكوت مداخل و مخارج پرداخته بي

 و است گذاشت ١هرش كه اساس نهادة عنبركه محيط بيرون همگي مردم را در درون حصار عنبركوت
 بنابرو قلّه كوهي قاف شكوه سمت وقوع يافته  د كه مانند سركش كاف كوه برآبا چون قلعة اصل دولت

دستور   به،باشند  از تفنگچيان همواره آنجا ميننياز است چنانچه چندي آن از حراست و نگاهباني بي
  .همان اكتفا نمود معهود به

بيرون و درون گرم   هنگامة مقابله ازام كه روز بازار محاصره رونق داشت و پيوستهمجمالً در آن اي
انواع آالت آتشبازي از توپ و تفنگ ٣ که ن آوجود  با ودادند خورد مي٢ بود طرفين داد داروگير و زد و

جهد  و  اين امر كه پيوسته بر سركار خويشتن جدةسركاري عمل نها بهاي زن و امثال بو بادليج و ضر
و وي گرم تكاپو بودند كه نفس كشيدن در ضمن دم زدن نح خود سر راست بوده بهداشتند در كار 

 چنانچه هر چند دود از نهاد و دمار از جان و شعله ازدهان ،آوردند عمل مي آرميدن در عين طپيدن به
 دولت ياين حال قطعاً بهادران جانسپار اوليا  در.شدند د بيشترسرگرم شغل خويش ميمآ ايشان برمي

د شده مطلقاً در جانفشاني پاي كم پيشرفت كار مقي دادند و به دست نمي در برابر ثبات قدم از پايدار
قوت بشر نيست  و سينه سپر دفع آن بالي ناگهاني كه مانند قضاي آسماني رد آن در حيزآوردند  نمي
تربيت و عنايت مالك رقاب  و٤ساختند كه براي سركردن كار ولينعمت حقيقي بار حق نعمت  مي

 از ستقضالا االدا و فرض فوري الزم ابراز آن از دست همت حقيقتاً واجب وخويشتن كه تحصيل 
 چندين دالور كارطلب برسر اي هر دفعه  درکه نآ  باوتاختند  گردن انداخته يكسر تا پاي حصار مي

ر  ديگ ديگران سرگرمي وباختند ربازي بيرون نبرده سر ميسمطلب از معركة جانفشاني و پيشبرد 
برخي غازي و برخي ٥مايش دستبرد ن بعد از  وانداختند مهلكه مي و دانسته خود را بهاندوخته ديده 

  .بردند مياز ميان ن داري شهيد شده در ضمن دريافت اين دو پاية واال و درجة عليا نقد سعادت
ت ني وخرد فرتوت است از سعادت دو جها  نابهروگرداني ياقوت مااز سوانح اين ايمعني کيفي 

 مشرف بر استخالص شد آن تيره درون از راه اخالص باطني هچون قلع :مذكور اين صورت داشت كه
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 باعث تخريب مطلق و استيصال بر اصل آن مقدمهكه اين ١دانست  نظام داشت و مي سلسلة بي كه به
ر اين ماده كوشيده نگذارد ر ناقص آورد كه از هر راه رو دهد زياده بر امكان دطخا شود به دودمان مي

وقوع پيوندد و چون كاري  كه اين معني صورت بندد و اين امر واقعي كه قلم تقدير بر آن رفته بود به
تفنگچي انحصار  ن حصار و امداد اهل آن بهبدابود در رسانيدن آذوقة  او كه بالفعل در قوة اقتدار

ارداة نارس او ليكن فعل آورد و  ت مقدور خود را بهاين انداز دور از راه نموده غاي مکرر الجرم ،داشت
 چندين مرتبه که نآ  باوظهور نرسيد   صورت نبسته بر وفق مدعا بهخانان خاِن  و ربطاز فرط ضبط

از آنجا كه . بردند گرفتار گشتند ميقلعه  االستصواب او غلّه به حسبكار  بازار آن نابه جمعي كه از اردو
او روي  حكم اقتضاي وقت اين معني را بر  بهخانان خاِنار او اغماض عين است مدارساالري سپاه بر مد

قتل رسانند  گرفتار آيند همانجا به٢  ساخت كه جمله اين بار و عملة اين كار را هر بار كهمقررنياورد و 
رد رسيد آن آشفته مغز و خفته خ ياسا رسيدند و خبر به  خون گرفتة چند دستگير شده بهمکرر که نآ  باو

رشته را از دست هاي انديشة خام همان سر خته كاريحكم ناپ بدين مايه تنبيهات رسا متنبه نگشت و به
خار خار داعية مذكوره كه باعث خلة خاطر آن نابه كار   ازکه نبود تا آ نداده برسر پيشنهاد پيشينه مي

 گونه خية اين راز نهفته آنجايي رسيد كه كچة اين نفاق مخفي نحوي گل كرد و ب شده بود كار به
رشتة اختيار پوشيده گذاشتن و در عين سر٣مرتبه اغماض آن  وجود  با راخانان خاِنروي روز افتاد كه  به

  .او رسيد رفته رفته شهرت كرده گفته گفته بهو رفت بلباس نگاهداشتن آن سرمستور از دست 
تالزم خيانت و خوف و  بنابرنكرده بود و اين معني بروز ٤ هنوز خانان خاِن از جانب که ن آوجود با
خود قرار تمكّن و استقرار   باخود قرار داد كه ديگر  گذشت چندان توهم بهمکرر حذر چنانچه  وغدر

الجرم يكبارگي ناسپاسي و حرام نمكي برخود روا دانسته از سر اضطرار عار فرار اختيار . نيارست داد
شناس درنياورده قطع نظر از  نظر حقيقت گان حضرت را بهكرد و قطعاً عواطف و مراحم عميمة بند

خيل  همگي مردم و بنگاه خود به  باهمراهي موكب سعادت بريده پادشاهانه نمود و ازحقوق عنايات 
  كهاو از مردم عادل خان٥ راهانخيريت و هم  آذوقه به فتح خانکه ن آبنابرينوال  ادر  پيوست وعادل خان

خاطر آوردند   بيجاپوريان به،تنگي كشيده بود داد و از اين راه كار ايشان به  بودند نميحصار عنبركوت در
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جم ماه  بنابراين قرارداد در پن.ايشان رسانند هر وجه كه صورت بندد و از هر راه كه رو دهد غلّه به  بهكه
آن انداز دور  نواحي معسكر اقبال آمدند و به  صد گاو غلّه بار بهچهارا قريب تفروردين هنگام شام 

 رام ي اوداجخانان خاِناالرشاد  حسبهنگ دخول قلعه نمودند و آاندازان گاو تازان  راه در دنبال بان از
 سو جنگ بان و تفنگ دليران نبرد هردو آن شتافتند و از ةمدافع  بهجگراج و  و لهراسبو بهادرجي

  .شد آزماي رزم سنج ترازو
 هزار چهار قريب س و انكُ و ساهو و بهلوله و فرهادولَندچون نيمي از شب سپري گشت رو 

 راو  وبر بر سرمنزل او ريختندخ اهتمام ملچار شتافته بود بي  بهسوار همراه گرفته در وقتي كه خان زمان
 نگهباني ملچار خود را بدو اندك مايه مردمي از سپاهيان خود باز گذاشته  كه خان مذكور بهستَر سال

ضرب تير و تفنگ  ايشان آورده مردانه كوشيد و به١ ةمقابل  روي بهراجپوتان خويش و مردم خان زمان با
 ي قلّت عدد اولياوجود  با كار آورد، چنانچهدمار از روزگار ايشان برآورده غريب كارستاني بر روي

 و چند نامدار ديگر از آن سانك٢ُ  و يكي از اقربايدة بهلولاكثير مثل برادرز دولت و كثرت اعدا جمعي
هزيمه ال طبق راه فرار آورده بر باقي محذول و منكوب روبه. ر بر خاك هالكت افتادنديبادساران آتشي س

سزا   چون افواج غنيم در اين دستبازيها مالش به واحدي الغنيمتين هزيمت را نوعي از غنيمت شمردند
نمايش دستبرد از از روي سيوم روز  گريبان برده پاي در دامان كشيدند و بار سر به٣ يافتند دو سه روز

عرصة   درآمدند و روي بهندز دست و پا المذبوح بهكةباب حررنهانخانة خاطر ناقص ايشان سر برزده ا
  .مصاف نهاده از اطراف معسكر اقبال صف كشيدند

اختن نديده دالوران در تكه در آن سرزمين نشيب و فراز بسيار بود مصلحت  آن  بنابرخانان خاِنو 
رأي صواب پيراي سپهساالر همگنان االستصواب  حسب. دادنا دستوري اسب انداختن  رتاز يکّه
دو سه گهري عنان   مخالفان دلير پيش نيامده بعد ازو  آرا گشته يسال كشيدندصفي ايشان رو روبه

 منزل گزيده بودند يكجا رپو ه كه قريب نظامولَند و رياقوت  بادادند و سران ايشانرا انعطاف انصراف 
رأيان را در باب  رأي تيره  مردود بسيار كه ياقوتِو و رد پس از ر وشده انجمن كنكاش بر آراستند

جا و سواري هر روزه و خودنمايي از دور و شيوة دستبازي و بان اندازي ناپسند شمرده  تردد بي
 صوابديد آن  بهکيش وشان باطلدر اين روش ناقص سرزنش نمود و آراي جملگي آن بيهده ك٤ همگنان را
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انديش بر اين جمله قرار گرفت كه هم در اين گرمگاه روز كه سرداران عسكر فيروز از همه خطا١
ه و ساير مردم ولَندرو  مردم او ها و هنبير  بااند فارغبال در منازل خويشتن آرميده رهگذر آسوده و خاطر

  .المرام بسازند حسبن تاخته كار خود را هيأت اجتماعي برسر بنگاه ايشا كار آزموده به
 اتّفاق آنگاه به. آرام جاي لشكر آمدند بنابراين رأي دور از راه دوپهر از روز سپري گشته بهو 

 عون و صون الهي و همراهي  او خاطر به و ريختندگاه دليرهمت يكديگر دليران درآمده برسر خيمه
 اًاتّفاق. جهه شدا قليل خود و چندي كومكيان سرگرم مقابله و موجمعيت  بااقبال پادشاهي جمع نموده

ممات لبريز و كاسة  ردد اي كه پيمانة زندگي او به نفاق و خالف خون گرفتهنخست از صف اهل 
تاخت و عرصة مصاف  از بادة غرور پندار سرشار بود باد جبروت در بروت نخوت انداخته بهسرش 

 راجپوتي عمدة دواعي اجابت راتهور او  و نمودراتهور پرتهيراج)به(بانگ بلند در خواه مبارزت  به
 را زور سرپنجه و نيروي بازو از همراهي رو شد و چون پرتهيراج او روبه  باملتمس آن مدعي گشته

امداد آن  كه به٢ دو تن ديگر  باوالهي بود در اندك فرصتي بر او غالب آمد  ظلّ حضرت اقبال كارساز
همان  تنها درآويخته به. او هم نبرد شدند  باخدا رسيده بود ناچار شتافته تا رسيدن ايشان به٣ اجل رسيده

  . را سر از تن برداشتهردواعتضاد 
 لهراسب اين اثنادر و روي ايشان شد   دليرانه روبهخانان خاِنمردم   با چون دليرهمتمجمالً

آميختند و در درهم   با آويختهيكديگر فريقين به. فوج خود بدو پيوست  باكومك آمده ادرش بهبر
 جان  بارشتة پيوند تنادران سرهران بب٤كشش و كوشش دليران و كشاكش شمشيرهاي فرط طرفين از 

مانند سركش تيغهاي شعلة  دولت ابد قرين ياوليا روان يكديگر گسيخته و  دلبستگي پيكر بهةعالقو 
ت يكدم از اثر افسون همزباني و خاصي چنانچه به كين علم نموده بر خيل اعدا حكم ساختند، آتش
نشور  ه را خواب مرگ فروگرفته تا بامداد روزخواني آن دو تيز بيان سياه زبان بسي خون گرفت افسانه

سركشان سخت كوش از ارباب نفوس قوية خيل غنيم كه مانند سست بسي خفتند و در نيم نفس 
 شعار زدند تهوربار دالوران  شعلهتيغ خود قرار نداده خود را بر آتش   بافطرتان پست همت ننگ فرار

 سو داد زد و خورد هردو چون از  و سوختندجاهليت يتجمعآتش   گفته دانسته به»عار للالنار و ال«
 دولت يگلشن اقبال اوليا  تأييد آسماني نسيم نصرت بروزشگاهب عنايت رباني و مهدادند باالخره از 
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كه در   افواج غنيم خذالن شعاروگل شكفتن گرفت  نهاده گلبن فتح و ظفر گل١ جاوداني وزيدن آغاز
بهادران بر  و وادي هزيمت آوردند به زده رودند گل عار فرار بر سرش كار بوكشاكحقيقت خار راه 

سبيل تعاقب چند كروه از عقب ايشان شتافته گروهي انبوه را در عين هزيمت خصوصاً هنگام عبور 
  برادر ججهاركهوجي كهاتكاب  از جمله مقتوالن نامور ودارالبوار راهي ساختند نهري كه سرراه بود به

  .المصير شتافتند بئس  نيز از اين راه بهاماجيسراو و برادر 
 پناه هاي درگاه گيتي  يافت كه سيصد و پنجاه سوار از بندهاطّالع در اثناي اين حال خانان خاِنچون 

 بيم دستبرد غنيم كه مانند انديشة خويش در آن سرزمين پراكنده شده بودند بنابر مانده رگَفرنَدر ظ
هم در آنجا كه چه جاي رسانيدن رسد بيست هزار گاو غلّه آذوقه ٢ لشكر ظفراثر ياراي رسيدن خود به

 مردم خود بدرقه شده آنها را  بااهبان آن تهانه نوشت كه خان نگيمصطٰف  بهبراينمانده ندارند، بنا
ا و همه جهت مهي خاطر از جهت قلعه و جمع سامان راه كه به٣ چون  ورسانند آباد دولت آذوقه به با

 و دنياگر امداد او ن معين شود آنها نمايد تا فوجي از عسكر جاويد فيروز بهبرآمدسپاه آماده گشته روز 
 نيازي را  و احمد خاندودا و راو  خويشگي خان و نظر بيگار او مبارزتياالخ چون سپهساالر حسب

امثال آن بدسگالي   وهاي ياقوت  و نبيره و بهلولكومك فرستاد ثاني الحال آگاهي يافت كه ساهو به
 آن بنابر. همراهي پنجهزار سوار راهي شدند  خان و همراهان نموده بهيچند آهنگ قطع طريق مصطٰف

  .تسمت ارسال داش درنگ بدان حمايت ايشان نامزد نموده بي  را بهخان زمان
 خودداشته بازنگاهباني ملچار  اكثر مردم كار آمدني خود به  با راستَر سالخان مذكور راو و 

 خبر رسيد كه آن ِکهرِکيمجرد رسيدن   به و شدمتوجههاي پادشاهي بدانصوب  چندي از بنده با
خيال پريشان آن   بر حقيقت پيشنهاد و انديشة ايشان وهاي پادشاهي ا آگاهي بندهرمقهوران مخذول 

استماع اين خبر از   را خان زمان وندا ه نزول نموداي هانهب  بهجنگل ٤ باغدربر خ انديشان غافل و بي باطل
  برسر اظهارتهورحكم غلبة  بهو جا درآورده اين معني را از لطائف آسماني و عواطف رباني شمرده 

 دولت يتأييد الهي كه همه جا در اعانت اوليا آمده از كثرت عدو و عدت اعدا نينديشيده خاطر بهتجلّد 
  وكند مطمئن ساخته بدانصوب راهي گرديد كوتاهي نمي ٥جا  همه جا همراهي كرده در هيچتاپادشاهي 
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 ظفرآثار آگاهي مخالفان بر كماهي حقيقت كار و كمي شمار عسكرو آن باغ رسيد ١نزديكي  چون به
سابي برنداشته حانديشي است از ايشان  بيني و تباه فرط كوتاه٢نخست اين تصور كه الزمة ، يافتند

مصدوقة   اغلب اوقات قلّت علّت غلبه است ازکه ن آوجود  با وچشم كم ديدند كيشان را به عقيدت
صورت انداخته از اين راه   بين معنيآنظر بر و چشم دوختند  ة غلبت فيه كثريقليلةكم من فيه كريمة 
نان قلب و فراغ بال از باغ بيرون تاخته يكمال اطم  بااين دليري پرورد اندوختند و به قه خاطر تفرجمعيت

 يكدفعه اسب انداختن در اكثر احيان که نحكم آ  بهدر اين حال خان زمان. اطراف ايشان را فروگرفتند
عرصة  شود از روي حزم و احتياط صالح در تاختن نديده فيل سوار رخ به سبب پراكندگي فوج مي

ها كه   ساخت كه تفنگهاي كالن و كجنالمقرر جاي خود محكم نموده برقدم ثبات  و٣پيكار آورد 
 از هر  وسازند دفعه دفعه آتش دهند ضربزني را گويند كه برفراز فيالن استوار مي هندي زبان بادليج و به

  هواخواهان دولت پايدار اين تدبير را والفان هجوم آرند بهادران در دفع ايشان كوشندطرف كه مخ
حملة صرصر  باد آوردند به خيل سكبسر بادسار روميآن هر جانب كه  صائب و دستورالعمل ساخته به

وند  پيةاثر گرد از بنياد وجود نابود آن گروه گرانجان برانگيخته بنابر فرط كشاكش سعي و كوشش عالق
خرمن حيات آن برق آميغ سيل بنگاه بقا و آب تيغ شعله  از هم گسيختند و بهرا د همگنان بروان و كال

ان راس ارواح و اجسام آن خاكميان درسنگ تفرقه ٤ سخت هاي خس طينتان آماده ساخته از صدمه
 بدان سرحد رفته از دستبردهاي پي در پي بهادران ثابت قدم كار٥ رفته  وانداختند آتشي سرشت مي

 پاي که ن چه جاي آ،نمود زوي پيش آمدن در عرصه گاه خاطر جلوه نمي آرخون گرفته را هيچكشيد كه 
 نهگيرا سرگذشته را از فرط افسردگي دست هيچپيش گذارد و فراجرأت و جالدت از خانة ركاب 

 ران پرخاشجو وعنان ساختن مركبان چه رسد و در اين حال دلي گرم بهگرائيد تا  گيري نمي كام به
  نخجيرةرممانند كه  شيرافكنان پلنگ خوي كه جز در كوهة زين آرام نداشتند بر خيل دكنيان روباه باز

  .ربودند را از خانة زين درمي  آورده يك يكزاتركترم خورده در اطراف عرصة مصاف خزيده بودند 
  و تفنگ گرم بوده جمعيپهر روز تا دوگهري شب هنگامة جنگ تير و شمشير و بان مجمالً از سه

اكثر السيف مخذول و مغلوب شده بقية  ودريغ گشتند كثير مخالفان در عرصة داروگير عرصة تيغ بي
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هاي ايشان بود از   كه عمدة سركرده داماد فرهادخالفاموران اهل ن از جملة  وزخمهاي منكر برداشتند
حكم امتثال احراز سعادت  پيشروي بودند به  عرصة تيز جلوي وتاز يکّهپاي درآمد و از موافقان چندي 

 هاي برداشت جراحت هحق شهادت نموده باداي مجاهدات در محضر استشهاد يعني معركة جالدت 
لتمغاي اقطاع ابدي نيكنامي و كامگاري است فرمان يافتند و جمعي منشور ادعاي آكاري كه همانا ١

است رسانيده از اين رو توقيع  تهورو تجلّد اظهار نمايان كه نشان  مطغراي زخ دانگي را بهر و م٢مردمي
دار ديدند كه در عرصة كارزار  هب  در پايان امر چون سرداران غنيم سر ودست آوردند اقبال و قبول به

قتل دادن مردم كار آمدني كار  دارند و سواي به خوردن زخمهاي كاري بري برنمي٤ پيكار بهادران جز٣
 درون باغ انداختند و خان زمان  خود را به٥يك پا جان مفتي بيرون برده سازد ناچار به يديگر نم

ظفر داشته گاه بر كمان تكيه كرده در آن  شكرانة روزي شدن نصرت و فيروزي پاس سپاس فتح و به
 گاه درو بود  ل ميمراقب وقت و حادار  مانند خورشيد سواران شب زندهو پاكان  راستان ةچلّه خان

ريقة ط  به گذرانيدند و ساير سپاهيانگونه وار غنچه شده تا گل صبح بدين گاه خانة زين معتكف تكيه
ميان گرفتند و هم در آن   را مركزوار درر دائرة خان زمانواهل وفا و حقيقت سلوك نموده مريدانه د

  .سربردند ژه برهم نزده شب را در عين احيا بهاين طريق از سرشام تا پايان سحرم مكان به
 انداز ت خاوران مشرق برآمده بهشدز يعني آفتاب تابان ازمان خان شرقي مكان كه بامدادان و 

 ي وناد  كه از روي شجاعتخيل اختر تركتاز آورده خان زمان تنها بر سرشتسخير كشور باختر٦
جا بود   به كه جاي تردد٧رزم جويي و نبرد آزمايي داشت در اين مقامطلبي جبلّي همواره از روي كار
  دادچنگ زده در اين باب نواختن گوركة نصرت در ه ب وعدوبندي گشاد ش آمده بازو بهخار پ برسرزبا

 كه غنيم برسر زده خواست پا تازي بهادران دست و يکّه در لباس دستبازي و که نتالش داد و چندا
 كه يافته بودند دم فروبرده نفس ينشد و چون ايشان از فرط مالشمترتب  اين مراتب ازجنگ آرد اثري 

مقصد بود الجرم متعرض مخالفان  ت غائي اين حركت رسانيدن رسد آذوقه بهلّع که ن آبنابر. وردنداني
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 رسيدن خبر فتح خان زماناز ن قبل  خان رسانيده و چويمصطٰف به١ نپتَنشده خود را در موضع 
اين   را در قبل دارند از خان زمان رسيده بود كه افواج دكنخانان خاِن حقيقت معامله برخالف واقع به

 و چند وك ثاني و تلّ و جعفر نجمبارهه  عالولسيد و  و بهادرجيبنديله  سنگهپهار و رو دليرهمت
شمار  ت كس بههاي پادشاهي و سپاهيان خود را كه مجموع قريب هزار و دويس چندي ديگر از بنده

افواج شكست خوردة غنيم   گذشته بهِکهرِکيو فرستادگان از  ٢ خان زمان فرستادامداد درآمدند به
 .مقابله گشودند به٤ درست نموده چون دست صفوف مقابله راست وسو ٣ هردو نخست از .برخوردند

 المثل بود چون پيشتر ستان او در داستانها ضربو دمكر ه نديشان ناراستان بودا  مخذول كه سركجبهلول
 كه خانان خاِن  شتافته بهآباد دولت خود اين انديشة ناقص درست كرده اين خيال پخته بود كه به با
اندك   باساخته و خوددم كار آمدني را براي آوردن رسد و پاس ملچارها از خود جدا رآنوال اكثر م در

 جرار  و اين قوشونهمتليردر اين وقت كه دو نمايان نمايد  مايه سپاهي در اردو مانده بود دستبردهاي
  وي او شد اين مردم را نيز از خود جدا كرده اين معني باعث فرط دليرخانان خاِنبرخورد و دانست كه 

اشته قوت قسمت مجال فرصت وقت را موافق دستورالعمل مانصرام آن پيشنهاد گ ربيكبارگي همت 
 ير تدبير همگنان را از انديشة مجادلهبدستوري د رخصت مشير خود و حزم و احتياط ندانست و به

  .بدانصوب نمود  بازآورده تصويب تركتازهمتدلير با
سمت راه  اين انديشة دور و دراز  بهه رأي ناصواب دكنيان دست از جنگ كوتاه كردبرايننابو 
مقتضاي مصلحت وقت صالح در كاوش ايشان نديده خود  نيز به٥ همتد پيش گرفتند و دليرآبا دولت
انديش را از ماجراي راه آگاه ساخت از فرط   چون آن خان منصوبه بين پيش و رسانيدان زمخان را به

يقين دانست  افتاده به٦ تدبيري كه در امثال اين احوال عين نيكو محضري است وادي بي كردگي بهي پرپ
 خالي از غدر سگالي كردن آن دغا پيشة حريف پرفن از پرخاشجوييتهي  خويشتن داري و پهلوكه 

مجرد اندك  كمي مددگار سپهساالر و مكّاري آن غدار پركار آگاهي داشت به كه از  آنبنابرنيست و 
خاطر آورد كه از هر راه رو دهد   بهدهربپيشنهاد آن سرگروه عناد پيشه  جوالن اسب انديشه پي به

                                                   
  .ديوان, ٨٦برگ   .1
  ).موزة دهلي(فرستاد فرستادگان   .2
  .موزة دهلي, ١٠٠برگ   .3
  .برتيش, ٥٦برگ   .4
  .ديوان,  ب٨٦برگ   .5
  .موزة دهلي,  ب١٠٠برگ   .6



  نامه شاهجهان // ١٧٠

  

 ي شطرنج١اججل  را كه بهمدبر مدبر آن منصوبه بازي غائبانه فرزين بند  به شدهخانان خاِندرصدد مدد 
و در آن باب  ي كه مدد خواه باشد نبود مهم چون بالفعل ودهد برهم زند روزگار دو رخ طرح مي

  .دانيدهمراهان او بازگر  را باهمت دلير دم ترجيح داده در مهماهم را بر اهتمام تمام داشت از اين رو
  و رسيدندخانان خاِنمعسكر   و ساير بدانديشان تيره رأي در عين ظلمت شب بهچون بهلولو 

مقتضاي  پذير نگشته به تعلّقپادشاهي  كدةوهن و ضعف هواخواهان دولت لهي بهآنجا كه خواست ا از
ضاي حال آن وقت صالح در وفق مقت بنابر كلمه اتّفاق  بهمصلحت قضا و قدر امري ديگر بود همگنان

قضا را آخر آن همان شب . دندجنگ قرار دا  بامداد را ميعادةهنگام طلوع طلعي٢ خون ندانستهيشب
بسته را گسستند و فسخ آن عزيمت نموده سلوك طريق   پيوسته پيوند اميدخانان خاِن  بههمتدلير

پي در پي و گوشمال و تنبيه ٣ هاي روي نيامدن كار و فرط يافتن شكست ازند و نستهزيمت را غنيمت دا
  محال وهاي فرو خزيدند و هواي خيالاي گوشه به٤ ياس تمام دست داده شمار همگنان را بي

ها در آستين  دست گريبان و اين نزديكيها از دماغ بيرون كرده سرها بهدر  اهاي دور از كار ر انديشه
غانم آذوقه را رسانيده از   در دوازدهم ماه سالم و پاها را در دامان پيچيدند و خان زماندزديده و

سرداران عمده ايشان شكست   بااندك مايه مردي پنجهزار كس برچيده غنيم را دستبردنمايان او كه به
عزيمت و در بناي همت ن تزلزل و فتور عظيم ااز باعث دل باختن آن بدانديشو  داده بود ٥فاحش

  .كارگري توفيق و تأييد بستند تازگي دلها به يافته به دلي ديگر دالوران موكب اقبال قويو ايشان افتاد 
واال  كدةدر عهد عنبر سردار معتبر قوم خود و در اين دولت  بهونسله كه سابقاًلوجييينوال كه ادر

زمرة در  هت سرشار سرماية افتخار اندوختاانواع عناي بهو هزار سوار  شهزاري ذات و ش منصب شش به
رگي جوهر گوهر زشت آشكارا نموده همان انديشة   انتظام داشت از فرومايگي و بدكومكيان دكن

نظام در سرجاي  بي  هواخواهي سلسلة وسرشت را پيشنهاد رأي خطا پيشه ساخت  بدناصواب ياقوت
 و پرسوجيپيوست و برادران خورد او  سست عهد پيمان گسل و همراهان اوبد سرشت،  ياقوت داده به
ر باطل يروي برادپاز ٦  حق نمك عنايت و رعايت حضرت ولينعمت حقيقي را منظور داشتهمالُوجي
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اعطاي   به راهردوب ايشان كوشيده جان در مراعات خانان خاِن ستيز سعادت گريز خود باز ماندند و
  .خرج تفقد و دلجويي نمود خلعت و اسب و فيل و مدد

ستَر  و راو روي ملچار خان زمان هژدهم ماه قريب پنجهزار كس از غنيم تيره گليم فوج فوج روبه
 سياهي ظاهر ساخته رفته رفته پيش آمدند و بنياد دستبازي و بان و دليرهمت١ رام ي و اوداجسال

 نزديك جهه و مقابلة ايشان مشغول شوندامو بهان اندازي نموده اين فكر دور از كار داشتند چون بهادر
اي   برآمده بودند انتهاز فرصت نموده آذوقهاُوپرکَهتکَهدو هزار و پانصد تن از سواران ايشان كه برفراز 

 و خان زمان  يافته بهاطّالع از پيشنهاد آن بدانديشان خانان خاِنمتحصنان رسانند و  كه همراه داشتند به
غنيم اين ارادة فاسد پيشنهاد نمود تا انديشة ناقص آن باطل كوشان ٢  پيغام داد كه چوندالوران ساير

جاي تمكّن و خويشتن  كه تازان خيل سعادت در اين ماده يکّه حق مقام آن است كه .اتمام برسد به
د جاي خود مايندستي ن چيره چشمي و  ايشان خيرهندچ داري است تمكين و بردباري پيش گيرند، هر

  .دست شوخي و تيز جلوي بسپارند را از دست ندهند و پاي ثبات استوار ساخته عنان به
ر پي پيشنهاد خاطر ايشان بردند از روي اضطرا٣  دولت قاهرهيچون مقهوران دانستند كه اولياو 
 و ساير مخذوالن كه بر باالي هار كهاتكهجج و  عادل خاننعمت و ياقوت كافر وتياقه و رندولَ

 است پايين ٤قلعه نزديكتر ه كه از ساير جهات به در بودند جمعي را از راه گريوه اوباشاُوپرکَهتکَه
قضا را پيش از اين احتياط پيشگان . حوالي باره رسانند ر غلّه شده بهفرستادند كه متحمل با

 عقبه برآورده سرراه را ميان درسنگ  بيني ديواري از گچ و مقتضاي پيش انديش عسكر منصور به عاقبت
لي اآن حو  كه ملچارهاي ايشان درد عالولسي  خان وياين معني كه مرتٰض  باند ومسدود ساخته بود

محابا پا محكم نموده برسر اين ديوار ميان  بي٥ كثرت اعدا وجود  با ومقام ممانعت درآمدند بود به
  .همگنان گيرودار دست داد

سبيل   خان سيصد سوار برعدد كمتر بودند نصيري شير خان كيشان به مردم عقيدتآن چون 
 وفق اين عدد جمعي خان موافقت نموده بر  با در اين باببنديله  سنگهپهار راجه  وكومك ايشان فرستاد

كومك شتافته  جمعي تفنگچيان به  بااستصواب خان زمان  نيازي نيز به احمد خان ومدد ارسال داشت به
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ت آن مايه كثرت عدد و عد مخالفان به وقت رسانيدند و  وقتي خود را بهگونه ايناين سه فوج در 
دست متحصنان  غلّه بهي هرچند كوشيده دست و پا زدند كه مگر از راه كشش و كوشش ايشان قليل

 .اي فاسد سودي نداده اثري بر اين مراتب مترتب نشد كمال مساعي جميلة بهادران آن سودبنابرقلعه افتد 
 يدر نزديكي قلعه ميان ملچار مرتٰضكه حكم افراط نوميدي جوالهاي غلّه را از باالي كوهي  ناچار به
 درونيان قدري آذوقه از ميان بيرون توانند برد که نمحض احتمال آ د به واقع بوبنديله جگراجخان و 

 از اين واقعه خبردار  چون عموم اهل حصار خصوص خيريت خان وپراكنده شدند  خودهختازير اند به
آمدني خالي بود نهادند  وقت از مردم كار  كه در آنجگراجسمت ملچار  گشتند از قلعه برآمده روي به

  .حمل جوالهاي غلّه پرداختند و از روي كمال گرانجاني همه چيز بر خود قرار داده به
ملچار خود  دفع و منع درونيان به جبهة را جگراج يافته اطّالع از اين معني خانان خاِندر اين اثنا 

گرفتاري  اميدواري آذوقه تن به بنابران را كه گ او بر سبيل استعجال شتافته تني چند از خود گرفت وفرستاد
 ضرب شمشير  بقيه را به وسپر گردانيد بي١ سر و  بيدام افتاده بودند دانه به مهلكه داده از طمع گونه آن
كوشش ميسر   از آنجا كه افزايش روزي بهوباره حصاري ساخت  نيل مقصود ديگر  بيردانيدهگبر٢

 در مشاراليهفتاد مگر قليلي كه قبل از آمدن يدست آن محروم ن چيزي به آن جد و اجتهاد  باشود نمي
كه  و ساير بهادران  بردند و خان زمانبنديلهمردم را  باقي  وقلعه رسانيدند تصرف خود آورده بودند به

حرمان اهل قلعه   بهبنديلهيسال آرا بودند وقتي از رهگذر غلّه بردن در عرصة مصاف غنيم بر صفوف 
هاي  انديشان را مانند انديشه توقّف دست انداخته در اندك فرصتي تباه اندوختند بي  خاطرجمعيت
گران كرده  نر همان گرمي عنان تعاقب سبك و ركاب تمكّ متفرق و پريشان ساختند و دة ايشانپراكند

ساختند،  حكم  هر كرا دريافتند امان نداده تيغ تيز را بر او واز دنبال آن سبكسران جلوريز شتافتند
ها كه برسر راه واقع بوده اصالً  خصوص گروهي انبوه از قضا رسيدگان را كه دركنار جويبار و آب كنده

 مانده بودند همگي را در آن مكان بگل فرو رفته چون دواب در خال ت پا بهر از آن مكان نداشاگذ
  .انداختندهالك سر از تن جدا ساخته بر خاك 

مردم كارطلب پدرش   بازمانخان  پسر طول كشيد شكراهللا  اين تعاقب كه كار بهضدر عرو 
 مخذول كه روي از عرصة ستيز بهلول د الجرم از همه پيشتر و بيشتر تاخته خود را بهن بوهراولي معي به

 كه سردار آن سالي شكراهللا٣خورد برتافته سرگرم گريز بود، رسانيد و آن كم فرصت روباه صفت نظر به
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نگرفته اين معني را براو  شمي اندوخت و حسابي ازچ خيره  سري وهفوج بود انداخته سرماية زياد
مواجهه و   غفلت ورزيده به»االسد السبيل يف احلجر مثل« غنيمتي بزرگ شمرده از مضمون مثل ساير

روي هم   وفاق و ارباب خالف و نفاق روبهو٢ فاواو پرداخت و بر اين سر ديگر باره اصحاب ١ مقابلة
 بهم آميخته و عموم آن باطل ستيزان جهول ظلوم خصوص باطلشده ارباب نور و ظلمت و حق و 

 اهل حق و حقيقت درآويختند و در اين مرتبه نيز مراتب شدت  بااسپاسنناشناس   حق نعمتبهلول
ران پردل كم هراس مانند شيرژيان و ببربيان هادمراتب شتي از كرتهاي ديگر درگذشت و ب و فر به كر

وجود ايشان خالي تنگ  ٣و عرصة جنگ را از انداختند گير گر زبون حيلهمنشان  ن روبهميان آ خود را به
 از راتهور يپِل داس ولد ِديشهم از جمله. ساخته ساحت سينه را از كينة ديرينة آن بدانديشان پرداختند

. جا آورد  و تجلّد داده ترددهاي نمايان بهتهورارفرمايي جالدت داد ك  بهخانان خاِنمرة راجپوتان عمدة ز
نزديك نثاري سعادت جان نامي خود را به٥نات نامي از راجپوتان  ٤نگَاز جملة اقارب قرينة او ج 

دت جال دالوران ونامي كه غايت نيكو سرانجامي سپاه هست كامگاري يافت  نيك  استسعاد برگردانيد
شمار  بي  و اسبقتل آوردند و اسير جا آورده خلقي انبوه از ايشان به ه بهوروه تعاقب آن گر كدوتا شعار 

  .معسكر سعادت معاودت نمودند ظفر بهنصرت و گرفته همعنان فتح و 

  ماز سوانح اين ايا
سلسلة برهمنان  ادش بهژجام كه سررشتة نآن فيروزبخت فرخنده فر٦ . استرام يآنجهاني شدن اوداج

 كمال اعتبار نزد عنبر  به انتظام يافتهکالمل پيوست از مبادي احوال در سلك سرداران عمدة نظام  ميدكن
 داخل ٧مدار رسانيدهسپهرر دربا مايش راهنما شده بود خود را بهرداشت و در اواخر كار كه بخت كارف

 شده مرتبة منصبش پاية واالي پنجهزاري ذات  كومكيان دكنة گرديد و از جملپناه جهاندرگاه هاي  بنده
مزاجش از بر ديرگاه ب اي كه از عوارض عارضه٨اشتداد  بنابرمجمالً در عرض اين اوقات . رسيد و سوار

 نظر خانان خاِن چون مردم كار آمدني داشت  ودرگذشت داري شده اين وقت طغيان نموده بوط
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نام پسر خورد او تجويز  سوار به مقتضاي وقت و حال انداخته منصب سه هزاري ذات و دو هزار بر
 صالح وقت در خانان خاِنماه  ششم فروردين بيست و.  او راه نيابدجمعيتنمود تا پراكندگي در سلسلة 

 وقوع داشت اتّفاق برسر بنگاه مخالفان كه در آن نزديكي  خان زمانريداسر آن ديد كه فوجي جرار به
خان نصرت نشان گرفته آن همراه را  خان و ساير اعيان عساكر اقبال آن نصيري بنابر. ارسال دارد

  .نمود تقديم اين خدمت نامزد به
 مقصد متوجهاين موجب افواج عساكر منصور را مرتّب ساخته  رز ديگر بخان مذكور بامداد روو 

هراولي منصوب و منسوب   و راجپوتان كم منصب بهخانان خاِن١ تابينان  با راشد، چنانچه دليرهمت
 مقررند و ساير افغانان  مهم خاناحداد  نيازي وخان دخان و احم اهتمام مبارز ساخت و برانغار را به

جمعي از  ٢ باکَرن و راو ستَر سالراو   بابازگذاشت و خود  خان و مردم اونصيري انغار را بهونمود و ج
 افواج ت بعد از قطع چهار كروه مسافت عالم وتمكّن و استقرار داد ارباب مناصب واال در قول قرار

 روش بنابر يافته اطّالع دولت ابد بنياد يداد اوليا گشته ظاهر شد كه از قرار نمودارتيره باطن مخالفان 
گاهدارند كه عملة ندستياري چندان  تاز را به يکّه اين انداز پيشتر آمدند كه بهادران گاه به معهود از خيمه

 وجود  با چون سرداران از طور آن غدركيشان خبردار بودند ويابندناردو و خدمة سپاه فرصت كوچ 
سوي مقصد  همان طريق روبه و٣انديشان ننمودند  دليري و شوخ چشمي ايشان التفاتي بدان كوتاه

  .داشته راهي بودند٤
غارت  گران دست يغما به  و اهل كه بنگاه ايشان بود رسيدند نخست تاراجموضع آهل چون بهو 

 چنانچه در يك لمحه دواب و اسباب ارباب خالف .افتاد بستند چنگ مي يز كه بهتبرگشوده استري 
گران درآمد مگر  تصرف غنيمت ساير احمال و اثقال و غلّه بار به  باباب اسب و شتر و گاو و خيمه از

رتال كه اصحاب آن پيشتر خبر يافته از آن مخمصه بيرون برده بودند و چون همگنان از پ٥ قليلي از
 اندك زد زك درست خود را بر صفوف مخالفان زده بهوخاطر جمع و ت نهيب باز پرداختند به ر ويلوازم اس

تا قريب  و  تفرقة ايشان را از يكديگر پاشان ساختندجمعيتو خوردي هم در حملة نخست سلك 
گران باران درنگ نموده همگنان را از دور  آهنگ فراهم آوردن تاراجيان و تفقد احوال و اموال  بهپهردو
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هنگام مراجعت غنيم  به  والمرام معاودت نمودند هيأت اجتماعي كامران و مقضي و نزديك يكجا كرده به
 و خودنمايي نزديكتر ستبازيدانداز  تازان خون گرفته ايشان به يکّه خود را نمايان ساخته مکررتيره روز 

ني پيش گرفته نقش برد خويشتن در آن فاين بازي عقب كه از روي دغا پيشگي و پر ساختند و در مي
 دولت ابدي كه پيوسته مصحوب ي اولياکه نباختند تا آ ميسرجاي دستبرد  ديده بودند صرفه نبرده به

مضرب  ب در كتف زمان امان ايزدي بهند بر سبيل استصحاا حمايت آسماني و محفوظ حراست يزداني
خاطر رسيده بود از سرتجلّد فوج  ر حياتي بها را اظهينوال فتح خان اسرادق نصرت پيوستند و چون در

شده ٢ پيش انداخت و خود از دنبال روانه١آرا شده دو سه زنجير فيل جنگي كه در قلعه مانده بود 
روي  اي كه روبه ه نمود كه از راه دريچمقرر آمد و چندي از دليران را برگزيده ِکهرِکي و نتَپدروازة  به

مترصد پيكار باشند تا آنگاه خود نيز از عقب ايشان برآمده  اي كار ودهانة نقب واقع بود بيرون رفته مهي
 كه نقب از آنجا سرشده بود زده دستبردي يشايد بر نگاهبانان ملچار كه ندهيأت اجتماعي روانه شو به

  .تنبيه ايشان راهي ساختند از سپاهيان كاري را بهجمعي نمايند و مردم پادشاهي از اين معني آگاهي يافته 
 بنابرمجادله و مقاتله كشيد،  روي ايشان شدند كار از موجهه و مقابله به چون فرستادگان روبهو 

ديگران سرخود گرفته سبك  و ضرب تير و تفنگ از پا درآوردند  چندين تن از آن زياده سران بهکه نآ
اين  چون در. جا ثبات قدم نورزيده پا محكم نكردند هيچه عپا جان بيرون بردند، چنانچه تا درون قل
ي كه در هندي زبان ه ِكمتوجهشغل جدال و قتال لشكر  اقبال به٣ چند گاه از فرط اشتغال بهادران موكب

ه كاه و هيمه كعزيزالوجود  ٤ الجرم اين متاع كم يابندعبارت است از آوردن هيمه و كاه نشده بود
هيمه قدر  نهايت مرتبه كمي گرائيد چنانچه كاه جايگاه اكسير اكبر گرفته به ي بهباشد در همه اردوي معلّ

  و نصيريو خان زمان٥ خانان خاِن پيراي الستصواب رأي صوابا حسب آن بنابريافته بود  ت احمركبري
  . اين كار و حملة اين بار نامزد شدندةخان براي محافظت عمل

  خود گذاشته راهي شدندهاي برسر ملچاررادو سردار نامدار جمعي از مردان كار اين ون چ
پايان در مالحظة عواقب اموركه سردار را پاس آن   بيي حزم و احتياطها  ژرف نگاهيبنابر خانان خاِن

فرجام بين پايان نگر اين دقيقة جليله ٦ مرتبه زياده بر مراتب پاية امكان اين امر در كار است و آن خان
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تا معاودت و  بسيار دوري نگزيند  خان پيغام داد كه از معسكر واالنصيري را در درجة اعلي داشت به
 چون  وآگهي نباشد هي بيكمال بيداري و هوشياري از مردم ِك  بابوده  هم در اين نزديكيهاخان زمان

 اتّفاقاي كه آنجا   در نواحي سرمنزل خيل اقبال بر روي پشتهخانان خاِنصوابديد  خان مذكور بنابر
 و رندولَه قضا را. ساير اطراف جهات فرستاد خبرگيري به جهت  بهنقراوالو وقوع داشت جاي گرفت 

مجرد گمان   نداشتند، بهاطّالع بر قرارداد ثاني همعامله آگاه بوداصل چندي از سرداران اهل خالف كه از 
كري يمارتِِچپهر و نيم از روز سپري گشته در پناه كوه  خالي بودن بيشه از شيران، شيرك شده يك

 شتافته خود را ظاهر  صد سوار را فرستادند كه نزديكي بنگاه خان زمانچهاركمينگاه گزيدند و قريب 
 تهورجمعي از اهل جالدت كه باني پاسباني اردوي خان مذكور باشند از سرتجلّد و ١ سازند كه تا مگر

سمت فوج كالن كشانند تا  يشان را رفته رفته از معسكر خود جدا ساخته بها روي ايشان شوند و روبه
  .ايشان ببندند  روين برآمده كمين گشاده و كمان كشيده راه بيرون شد برايشان از تمكّ

 بنابرو هي شتافته بودند ِك  كه بهقضيه چندي از بلوچان و منسوبان چندربهان قضا را در عين اين
ه فيل گرانبار هيمه و كاه را پيش دگاه معاودت چند شتر و دو ما هي از كيد اعداي دولت نامتناهي بهآگا

  وگروهي از ايشان برخوردند پيشتر راهي شده بودند در نيم كروهي اردوي مخالفان بهاز همه انداخته 
 خان بر مواضعة اهل نفاق اً در اين وقت نصيرياتّفاق .آن كم فرصتان وقت يافته همگنان را قبل نمودند

اعانت  داري از مردم خود به هنام جماع٢ سوار جرار را همراه بابا بيگ مطلع شده از همان موضع دو صد
 باطل كوش را کيش شتاب تمام تاخته آن جمع تفرقه  بانا فرستادگ وفرستادايشان حمايت  و
سالمت  به٤ ٣مجموع احمال و اثقال و بار پروار  باگر متفرق ساختند و همگي آن جماعت رايكدي از
ظاهر اردو   بهرندولَه خان رسانيدند و چون طليعة فرستادگان نصيري دستان برهانيده به چنگ آن چيره از

همراهي ايشان  با جمعي كه پيوسته به٥  را و لهراسبالحال دليرهمت شده في خبردار خانان خاِنرسيد 
  .تعيين يافته بودند فرستاد كه كنار لشكر گاه اقامت گزيده از همه جا آگاه باشند

شرانگيزي و سلحشوري   بهگاه خان زمان ديش در بيرون خيمهمجمالً چون آن غدرپيشگان كيدان
در طي اين . ن آن اردو سوار شده در مقابل صف آرا شدندنادرآمده شوخ چشمي آغاز نهادند نگاهبا
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 ل اردوي خان زمانحمايت ايشان ارسال داشت و كوتوا  خان صد و پنجاه سوار بهحال نصيري
 در اين صورت كه رندولَه چون  و دكنيان نهادهمواجه بهروي گشته  استظهار فوج كومك پشت گرم با

 آن ةوجه احسن درست نشين شده بود از اين معني آگاهي يافته دانست كه سهم انديش نقش مرادش به
 مده دام مكيدت آن فاسد عقيدت صيد مقصود بر وفق كام و طبق مراهدف اصابت برخور خطا پيشه به

 يب سه هزار سوار بودند از كمينگاه برآمد و مردم خود رارساير همراهان كه ق  باقيد احاطه درآورده به
وير آن روباه صفتان كم  خان از تز چون نصيريوسه فوج منقسم ساخته جلوريز برسر ايشان تاخت  به

معسكر جدا ساخته  ر ازغدطريق   را به يافته استماع نمود كه پاسبانان اردوي خان زماناطّالعفرصت 
جا متفرق ساخته  ها جابه محافظت سرراه١ اكثر همراهان و تابينان خود را براي که نآ  بااند گرفته ميان در

مند نگشته مانند شيرژيان كه همواره  انديشه٢ مانده بود از قلّت عدداو ن  بازياده بر پانصد سوار
قلب سپاه ايشان   انداز گوشمال آن شوخ چشمان بهبنابررد آ مي عرصة كارزار به مددگار يك تنه رو بي

  .تركتاز نمود
ين كم بود بهمخالفان ندي كه بر سرراه كپياده فرستاده در آب را ر اثناي راه جمعي از تفنگچيان د
شتافتند  مي محابا  بيرم خورده  نخجيرة و همراهان كه مانند رمرندولَهد و چون در اين حال ينشان
يكدم اسب و آدم بسيار  باد تفنگ گرفته به قدراندازان ايشان را به. رسيدندآن  بهشان كسرتير كمين  بر
گشايي اين طرف كاري جز اين  كمين واج غنيم را از چون اف وخاك هالك انداختند انديشان به آن تباه از

گذار گذرندگان  بدان درافتادند و خاري كه در نگشود كه چاهي كه در راه ديگران كنده بودند خود
 تنبيهي دلپسند غيبي كه خردمند از آن پند گونه اين وجود  با.نهاده بودند هم در پاي ايشان خليد

 پنداري كه الزمة غنوده خردان است بنابر متنبه نگشته اصالً هشياري و بيداري گرايد ارجمند به
گشايي بر محروسان  كاره كار كردند و ديگر باره خيال محال كمين مقتضاي نفس اماره و طبع زيان به٣

و  كشيده بود پيش گرفتند هپور جانب نظام  كه به و لهراسببسته سمت فوج دليرهمتخدايي حمايت 
  خان را درو چون نصيري٤  هم انداز مدافعة اهل نفاق و ستيز نموده جلوريز تاختنداتّفاق ايشان نيز به

رويان تيره نهاد  دفع آن دو به  و كثرت اعدا نينداختند روجانب نگراني نمانده بود نظر بر قلب اوليا اين
حوادث آسماني را محيط  بيني و دورانديشي از همه سو  عاقبتوجود  بانهاد و چون آن كوتاه نظران
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 الجرم هنوز كه عنان اختيار ،توان برد آساني جان مفت بيرون نمي از اين ميانه به١خود ديده دانستند كه 
دانسته بر يك كنار عرصة مصاف زدند و سرخويش گرفته راه  يشان بود مفت خوددر قبضة اقتدار ا

سالمت معاودت نموده بود همگي احمال و اثقال   در آخر آن روز بههزيمت پيش گرفتند و خان زمان
  .معسكر رسانيد  را قرين سالمت به مهمو رواحل و عملة آن امر

محض كارگشايي اقبال تأييد   فروردين به)٣( مسي در روز همايون كه از سوانح دولت روزافزون
 اين فتح مبين کيفيت است و تبيين نما گشت گشايش حصار عنبركوت  حضرت ذوالجالل چهرهدپرور

 روز گذشته يعني روز ميمنت افروز دوشنبه نقبي كه از ملچار خان زمانچون  :اين نهج است بر
برخي از باره و برجي از بروج آن را خالي ساخته و  رسيده بود ن مذكورپاي ديوار حص سرشده به

مقتضاي رأي صواب آراي  بهو گماشتند آن هفتاد من باروت انباشده بودند همت بر آتش دادن  به
 سنگه پهارجه بهادران نامدار مثل را مقدار و٢ يافت كه ساير سرداران واال سپهساالر كامگار قرار

  و نظر بيگخان  و پسران ناهربارهه د عالول و سييونگدسار  خويشگي و راجهبرادران و نظر بهادر با
سيصد تن   و زميندار جموننگرام و سبهدوريه ه سنگو مدني سنگه نشَ و ِكاوزبك و يولم بهادر

شب مانده در ملچار   خان در پي پيكار بل بر سركار بوده مسلّح و مكمل سه گهري ازتابينان نصيري از
 كه در حضور سپهساالر نقب را آتش داده راه درآمد حصار گشوده ان فراهم آيند تا بامدادخان زمان

  .امداد تأييد ايزدي يورش نمايند شود به
سرداران برسر   وخانان خاِن صبح مانده بود هنوز ةوع طليعطل قضا را در وقتي كه يك گهري به

زده دواو باروت رسانيده بيست و هشت درع از ديوار قلعه  ات نقب آتش به مهمسركار٣وعده نيامده 
گشادگي و فسحت ٤هوا گرفت و راهي خاطر خواه در كمال راه خواهان كام هوا گز از برج و باره به

 خان و  نصيري ودند و خان زمانوبگاه نيامده  وعده يورش هنوز بهعهدة ن تکفّالشد و چون م وا
 را از سبب تعرض مخالفان  اطراف لشكرگاهخانان خاِنهاي  حكم دوربيني  به و لهراسبدليرهمت

 ٥شغل يورش آن كوتاه نظران مساعدت داشتند كه مبادا در عين سرگرمي بهادران به فرصت نگاه مي كم
 ياوليا نمايش دستبرد چشم زخمي به٦ انداز فرصت فوت نكرده بهو وقت را از دست ندهد 
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 ،الكمال بديشان مرساد ين ناموافق انجم محروس بوده آفت عارنظزوال كه اليزال ازگزند ا بي دولت
  .برسانند
 جادة عريض گشاده ساحت مفتوح شده و گونه  حصول مقصد و عدم مانع كه آنوجود  باجرمال

 گرفته و در تاب شده خانان خاِناز اين راه . متعرض و مزاحم مرفوع گشته بود كسي داخل قلعه نشد
  . گرديدباتهمگنان گرم ع  باغائبانه

همراهان ديگر طلب نموده چون آگاهي يافت كه   با خان را، نصيرين زمانبعد از طلوع بامداد خا
مدافعة   را بهآن خان زمان بنابر كنند مخالفان از اطراف و نواحي لشكرگاه خودنمايي و شوخ چشمي مي

 هيأت اجتماعي برسر اين وقت متحصنان به  در وت ديگر سرداران ديدايشان باز داشته صالح در معاود
ها و  تخته  بهه رابان اندازي كردند و اراده داشتند كه آن را  نموده بنياد آتشبازي وجمعيتگاه  آن رخنه

بهادران آزرم خوي رزم . تيغ و توپ و تفنگ و بان مسدود سازند و تير چوبهاي كالن و امثال آن بل به
ري كار و سختي و اوشزده گزافها گفته بودند از د الفها پذيرفته و١الموعود يورش  حسبكه جوي 

  .گذاشتند تنگي جا همگي در پس ملچار ايستاده قدم پيش نمي
 كه طلبكار پيشبرد مطلب بود از اسب پياده شده اراده نمود طلب بسدر اين وقت سپهساالر كار

يل بند طلسم پيوند كه خانة مات شاهسواران عرصة مصاف مالحظه بدان ف كه خود در اين صورت بي٢
چون اين معني . د سازندبنتازگي منصوبة سد رخنه فرو چيده آن راه  بود رخ گذاشته نگذارد كه به

اين مناسب ندانسته آن كامگار نامجوي را از   خان يورش سردار راخالف روش سرداري بود نصيري
فعل  جهد بود به و مقام امتناع درآمده آنچه در قوة امكان جد  بهخانان خاِن هرچند  وپيشنهاد مانع آمد

سردار . تف يورش بر ذمت گر مهمسركردنبر ممانعت پاي فشرده   خان برسرآورده همچنان نصيري
 خان چنانچه بايد و شايد از عهده رود نصيري پيش نمياز شهامت شعار چون ديد كه اين معني 

نقش پيشنهاد و  خاطر اندوخته بود جمعيتد در اين صورت كه از تعهد آن سردار رأي مآ پذيرفته برمي
وي دلي  ماده سرگرمي و قورنگ ديگر انداخت   طرح يورش بههصفحة خاطر خود محو نمود پيشينه از
  .ساخت مناك و اميدوار ترغيب و ترهيب بي نموده همگنان را به٣ امهي احاد سپاه سردار به

 جمعي از تابينان كار آمدني  بانيز را راتهور داس يشهرش پرداخته موك و ترتيب اهل يوتوز آنگاه به
 سردار نامدار جمعي را كه تعهد درآمدن رخنة حصار ساير مردم  با خان چون نصيري وهمراه دادخود 
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 از عون عنايت رباني و صون حمايت آسماني كه  ونموده بودند پيش انداخته از دنبال ايشان روانه شد١
 انصرام پيشنهاد  رو بل نيروي دل و زور بازو ساخته به٢حرزي است حريز و حصني است حصين سپر

و شر بر  عي خود را بر آن درياي آتش كه موج شورامتجاهيأت  مجمالً همگنان به٣ .خاطر پرداخت
متحصنان از سرجان گذشته در دهانة رخنه بل برسر مال و عرض خان و  و زد، زدند چرخ اخضر مي

ن تفنگي نوعي گرم گرديد كه در برابر آ  از طرفين هنگامة جدل و رد و بدل به ومان پاي محكم نمودند
پذير شد كه  نحوي رونق  روز بازار داد و ستد دالوران به ونمود آفتاب عرصة محشر فسرده مي

  .آمد شمار درنمي جنبيت آن داروگير روز حساب به در
سوداي ه  وقتي هواخواهان دولت سرمدي كه همواره خواهان اين روز بودگونه چون در اين

دانسته سوددارين   سرا در اين ماجراهردودادند بهبود  يسربازي و هواي جانفشاني را در دماغ جا م
. دلشان برخورده بود گرمي به دست شان افتاده از اين دست بازار  چنين فرصتي بهندشمرد مي سودا

جان بيرون آوردن را بر خويشتن روا  انيز دربردن و الجرم در زد و خورد پاي كم نياورده غرامت سر به
برآورد آرزوي ديرينه  همت بهو جهد افراشته  و كونين لواي جد٤ فت نيكناميانداز دريا نداشتند و به
كوشيدند   خان كه فدويانه ميشمار از مردم سپهساالر و تابينان نصيري  خلقي بيکه نگماشتند تا آ

 و پيكار در اراين حال كه كار ز كوتاهي مقال در عرض .نثار گشته جان وار زخمدار شده چندي نصيري
 چنانچه ،دور و دراز كشيد طول معاملة جدال و قتال ثابت قدمان سرباز به به عرصة نبرد مردان مرد

هاي دمان ضرب زن و پيش دواني فتيلة زنبورك و بادليج بل  اژدهنهاي نزديك بود كه از نفس كشيد
قوي نفسان رزم آزماي كه در راه . نگ نماندگيراي توپ و تفنگ متنفسي در ميدان ج دمدمة افسون دم

نفس و بذل مال  داشتند و به چيز حتّي جان عزيز دريغ نمي هيچرقاب انفس ٥مالك و خديو ممالك آفاق 
و  از هر طرف زخمي که ن آوجود  با.گماشتند  ذمت از حقوق مرحمت آنحضرت ميزابرا همت بر

ي جريح ور ابا و محابا پاي برسر قتيل و د بينافتاده بودروي هم  و پشته پشته بهتوده وده توده بشته ك
ضرب   درآمده بهنعة و مماعهمقام مداف دويدند و باز آن مقهوري چند مخذول به مي نهاده بيشتر پيشتر

 و گشتند سطوت و كسر صولت بهادران ميرفع هاي باروت علّت  ت آتش حقّهرتفنگ و سو توپ و
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هزار جر  شدند و ديگر باره تأييديافتگان نصرت رباني به اه فتح ميرخنه نموده سنگ رسد  طريق يندب
فنون   باضم انواع حيل هاي انسداد آن را كه مخالفان به ساير منصوبه١ دهنة رخنه رسانيده ثقيل خود را به

 بعد از تكرار اين صورت در آخر كار يكباره همگنان  وزدند چاره و تدبير نصب نموده بودند برهم مي
 از ته دل٣  خان و نظر بهادرنصيريراست جانب   از وگويان سورن انداختند ٢بلبيربر شهادت آورده دل 
ين بر زبان و ساير مردم سپهساالر از طيب خاطر كلمتين طيب و به سربازي و جانفشاني پرداختند به

 و راجه نظر بر تأييد آسمان دوختند و از طرف ديگر راجه بهادر سنگهو  ٤ چشمهورتد و روي سرتجلّ
سارويونگد  نگرامسهنگه  ِسنشَ و ِكد عالول و سيهبوريآن موافقان وفا آيين وفاق   باياوري توفيق  بهد

 متحصنان كشش و كوشش نموده آنچه در که ندرون ريختند و چندا  نموده يك دفعه بهاتّفاقسرشت 
 عموم درونيان نيزاين صورت   در وجا آوردند سودي نداد ي داشته باشد بهيتوان امكان منع و دفع گنجا

 بيجاپوري داد داروگير داده همگنان آنچه از سرحد احتمال قوه تصور بيرون خصوص خيريت خان
ه و تيغ و جمدهر و خنجر هبرچ  از تير و تفنگ به٦ چنانچه كار،فعل آوردند درون حصار بهدر بود ٥

زيز و عرسيده نقد عمر ني يجا ذا بهدست و گريبان نيز شدند، معٰه  و از فرط سرگرمي ستيزهرسانيد
قتل  در اين مرتبه نيز گروهي انبوه بههم   ومصرف تلف و ناچيز ساختند بي  بيجا وهگوهر وقت گرانماي

 شرير بود از پاي  كه همراه خيريت خانرندولَهسرنوبت ٧زخمي گشتند، خصوص  كثير رسيده جمعي
 هاكوتم دوم كه بهقلعة ا خندق تالسيف بقية  ناچار بعد از اين مراتب.رفتبالمصير  بئس درآمده به

وقت رسيده خود را   بهخانان خاِن در اين وقت  واشتهار دارد قرار اختيار نموده پناه آن فرار گرفتند
  . جانسپار رسانيدبهادر خان به

ات صانت آثار كه عنقريب در خاتمة اين عنوان فتح تابان خصوصيچون از اين دست حصاري حو 
و قبضة قبض  ايزدي به  تأييدبنابرد تحرير خواهد يافت آبا آن در ضمن تصوير حصون سبعه دولت

ستايش حضرت آفريدگار  سپاس و  به٨ارزان نيايش گبسپهساالر زدرآمد تصرف اولياي دولت ابدي 
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 نمود و ساير غنائم و اموال قلعهشمار  بيباش دمورد آفرين و شاو مگنان را موقع تحسين بسيار گشوده ه
از ايشان باز يافت ننمود، خصوص يك زنجيز فيل كه  دست يغمائيان عسكر نصرت اثر افتاده بود كه به

 بعد از  چون خان زمانون را نيز بر او مسلّم داشت  درآمده بود آبنديله  سنگهپهارتصرف مردم  به
 شكستگي دل بنابرصف آرا شده بودند تاخته بود ايشان  گرفتن حصار بر افواج مخالفان كه در برابر او

بنگاه خود شتافته  ست افسرده از كار رفته عنان انصراف برتافته بهو ددل   باو گرفتگي خاطر ناچار
سر همان پا سرتا  عظام بهيساير امرا  با سپهساالر اعظم و رسانيدخانان خاِن اثنا خود را به٢ر اين د١بودند 

. نظر دقّت نگر درآورد بهدرست درون حصار را پي سپر ساخته نخست كل جزئيات دقائق حقائق آن را 
 و چندي ديگر از ارباب مناصب نگرام و سخان  و پسران ناهر سنگهپهار  با راخان آنگاه تابينان نصري

  .اردو بازگشت نمود  باز داشته خود بههاكوتمحاصرة م واال به
كه داخل  عهد  بدوتقاخانة ي نظام كه در اين مدت آنجا اقامت داشت به  بي از منزلروز ديگر

محافظت   به را كه و چند منصبدارمالُوجي واقع بود انتقال نمود و هاكوتازة مرو قريب دعنبركوت
 و راو ستَر سال خان و راو  و نصيريخان زمان. خودش منسوب بود منصوب ساخت ملچاري كه به

سابق خود را از دست نگذارند و در ٣ دستور معهود ملچارهاي  كرد كه بهوصيت خان را  و مبارزکَرن
 شده نخست نقّابان  مهماهتمام ساير مايحتاج اين امر  و صددهاكوتار ممقام سرانجام اسباب فتح حص

 و هزار نوك متين آهنين و سرتيشة فوالد صد رخنه در دهنة سد سكندر  فن را كه بهخاراشكن فرهاد
دن آن كار ساخت و در عين اين حال ردن نقب و پيشبركافكنند سرگرم سر شكاف در دل كوه قاف مي
 ة ناگزير وقت اشتغال داشتند از انهاي خبرگيران خبردارتهي هاي درگاه به كه سپهساالر و ساير بنده

 كه تسخير حصار اصل همانا فرع همان است مخالفان را دل و دست از فتح عنبركوتچون شدند كه ٤
اي ديگر نوميد مطلق شدند و ه بارهه يكباره از نگاهداشت ساير حصون و افسردگي گرائيده چنانچه ك به

زدن  كارفرمايي اضطرار دست و پا از اين راه سررشتة دريافت بهبود وقت از دست داده بنابر
 مقرر فسادانديش كه بالفعل مدار غنيم بر ساالري اوست رندولَهالصالح  حسباند الجرم  درآمده٥

و باعث باز آمدن ايشان از اشتغال  تردد خاطر و شغل قلب دالوراناند كه انتقالي كه موجب  ساخته
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 و  و بهلولمقدمات آن باشد پيشنهاد انديشة خطا پيشه سازند، چنانچه نخست ياقوتمحاصره و اهتمام 
 شتافته تلنگانه رارجانب ب چندي ديگر از آن گروه دد سرشت بدگوهر به  باجي دكني و كهيلوفرهاد

آذوقه گرفته رسد د سرراه بر رسانندگان ده اگر دست  وي و تركتازي درآيندانگيز آشوب به
حزم و روي احتياط كه چهار دانگ اركان اربعه سرز  اخانان خاِن براينبنا. نمايان نمايند برديستد

امثال ايشان از  و کَرن و راو ستَر سالو راو  سرداري و ساالري است در چهارم ارديبهشت خان زمان
 دنبال آن گروه شرانديش داشت كه همه جا از از فوجي آراسته ارسال  باهاي پادشاهي را بنده

  .پژوه را امثال اين خيالهاي محال پيرامون خاطر فاطر نگردد شورش
ان مسلك ضيق معاش صراحمحاصره و تضييق اهتمام م١ امچون در عرض اين اوقات از طول اي

استخوان رسيده چنانچه  المثل كارد به جان بل في ايشان به كاركه  تنگ شده بود يطريق بر متحصنان به
افتاد آن را  دست مي  جانوران مرده اگر بهةاكثر مردم بيشتر اوقات از پوست خشك و استخوان پوسيد

 بر اين شدند كه آذوقه  و ساهورندولَه آن بنابر. گذرانيدند نعمتي عظيم و لقمة چرب شمرده روز مي
 شايد كه بدين طريق قوت چند روزه ، بيندازند دريچة شيرحاجيخندق برابر باربرده در عنوان سر به
 خان  از اين قضيه آگاهي يافته نصيريخانان خاِنقضا را . الجمله قوتي بيابند دست متحصنان افتاده في به

راجپوتان از ٢جمعي   با داس رايشهمحافظت طرف بيرون و م  را به و پرتهيراجمالُوجي و و راو دودا
خبردار باشند كه مبادا نهاني غلّه از غنيم  ساخت كه شب و روز بر سركار بوده مقررنگاهباني درون  به
  .قلعه رساننداهل  به

 از آگاهي مردم پادشاهي و که ن آبنابر و و ساهرندولَهماه   هفتم ارديبهشتشب در پايان اًاتّفاق
مخارج اكثر مواضع آگاه  مكامن و بستن مدخل و مواضعة ايشان در باب باز داشت كمين گشايان به
نزديكي  هزار سرباري آذوقه به سه هزار سوار و ا بنبودند خاطر تفرقه ناك از اين ممر جمع نموده

و دار  و نيزه٣ و پيادهاي تيرانداز فوجي از سوارنموده معسكر اقبال رسانيدند و خود همانجا توقّف 
برند و در  بادپاي ابر و گلگون برق مي در كثرت پويه و چابكي يكدست از٤  كهكرناتَتفنگچيان كَ

تازي  يکّهدستياري و  و به همگنان چربيده باز آرند بلكه در هر پله بر ي كم از سوار نميپايه پا هيچ
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 را نزديك قلعه ها همراه متحمالن آن بار فرستادند كه غلّه بندند گشايند و راه گذار بر فيل سواران مي مي
  .آهستگي بازگردند انداخته خود به

 دولت غافل بودند ي اوليااطّالعخورده از  اران پا سخنان ابله فريب سردبنابرچون آن سفيهان كه 
راه بر ايشان  بيرون جسته سرتنگشايان آگاه از مكامن و اماكن خويش خندق رسيدند ناگاه كمين قريب به

 دانستند كه  دالوران ديده بودند و مييسخت كوش  پيكار بهادران آزموده ومکرربستند و چون مخالفان 
ها  ن ميانه سعيآدر و  از آن ميان نيست اي حبه امكان بيرون بردن ونيان را ممانعت ايشان دروجود با

دستور بارهاي ديگر ديده و دانسته پي ستيز و آويز بارها انداخته   بهشود الجرم مي ها هدر ناچيز و خون
 چون فتح  و داس درآمديشه خان و متصرف نصيري  همگي آنها به وپيش گرفتندفرايكباره راه گريز 

 هاكوتحصار م پاي ديوار  از رسيدن سرنقب بهمعٰهذاو از رسانيدن آذوقه نوميد مطلق گشت ١ خان
حوزة تصرف و حيز تسخير بهادران  به از صفحة روي كار ظاهر بود كه دمادم آن نيز  وسرحساب شد

  .آيد درمي٢گير   قلعهعدوبند
سياه بيرون  تيره درون وخوف و هراس كه پي در پي بر شهر بند باطن آن  الجرم از هجوم افواج

  فرستاد وكاالكوت  و اموال خود را بهعيال و اسبابو ريخته سراسر آن را فروگرفته بودند اهل 
 ناته گا و دوتان چون خيريت خان و توقّف گزيدهاكوت و ساير متحصنان جريده در ميريت خانخ با

شدت ضيق احوال در مضيق محاصره خصوص قلّت آذوقه  از وريه و باقي مردم عادل خان دو تاناجي
دريغ  ياوري تيغ بي  بهط و غالحرستگاري از بالي ق  خاتمة كار معلوم و اميدمعٰهذاتنگ آمده بودند  به

 انحصار رأي صواب بنابر  ول كار خود كنگاش نمودندآجويي درآمده در م مقام چاره منحصر، الجرم به
  و استفتاح ابواب امان و آمال و جان ومالُوجيميانجي استشفاع  ي بهنگيزا شفيعو در ضمن امان طلبي 

 در اين ماده ايستادگي خانان خاِن چون  و نمودند٣ن و مااستدعاي عدم مزاحمت در باب معاودت خان
يبهشت سپري  گرائيده چهارگهري از شب هژدهم اردجمعيت  خاطر ايشان از همه رهگذر به وننمود

  .ويز كمند فرود آمدندادست  بههمراهي دو صد سپاهي از طرف ملچار نظر بهادر گشته سرداران بيجاپوري به
 آن  وحضور آن سپهساالرآورد  ايشان را تسلّي داده بهمالُوجي ،خانان خاِناالستصواب  حسبو 
پرداخت  شده به مذكور٤ داني و كار آگهي در مقام دلجويي و دلدهي سردارانرزخرد آيين ط نويين
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تفقد و تلطف بر روي دل ١ايشان پرداخت و از همه باب ابواب پريشان  ظاهر و باطن مرمتاحوال و 
 نموده اندار خيريت خان مهم راهمتدلير. را مطمئن خاطر و ايمن ساختدل شدگان گروه همگنان  آن

  . مرجوع داشتمالُوجي  بهو ضيافت سرداران هندو را
و بر وفق مقتضاي وقت و د خويشتن نشاني روز ديگر ايشان را نزد خود خوانده نزديك بهو 

وحشت خاطرشان   كلفت باطن وکه نچندا. رسانيدظهور   بههريکدربارة ٢ نهايت گرمي و مهرباني حال
 گفتگو سركرده رآنگاه از هر د. آرام گرائيد انس و الفت مبدل شده قلوب رميدة همگنان به يكبارگي به

باب آغاز كالم را طراز انجام داده رفته رفته  الذيل گردانيد و گفته گفته در هر مجال مقال را طويل
دستخط خاص كه متضمن نويد   نخست فرمانهاي قضا نشان به.يداصل مطلب كشان سررشتة سخن به

 آهنگ بنابربود دة ارتفاع اعالم ظفر عالمت ژ ممشتمل برنصرت اثر و  لشكر قرب وصول كومك به
اين   بههاجاز اك اعني و اسمعي بهمثل ساير ايال آنگاه بر طبق ضرب. تسخير آن كشور بديشان نمود

 قرين ه چون عنقريب موكب اقبال حضرت صاحبقران ثانيمستمعان ساخت ك تقريب گوش زد
 تسخير اين حصار پردازد و پس از بهتر رسد پيشنهاد خاطر آن است كه زود ت جاوداني مياداسع

 اسباب فتح بقية ةه در تهينهايت مساعي جميل وصول رايات بركت آيات به٣  پيش از مهمپرداخت آن
 جهةو  نژاد شيطان  مبذول داشته گوشمال اهرمن نهادي چندحصون و قالع و بقاع و اصقاع دكن

سعادت  مخذوالن مقهور كه از و استيصال بيجاپورت سازد، خصوص استخالص خاصيعزائم  تميعز
عصيان طريق رهنموني  الصدر و ساده دل را به  سليمافته عادل خان بدان حدود شتاند بندگي رو تافته

كارساز را بر پيشرفت اين كار گماشته از  تازگي آثار همت كارگر و جهد اند به داشته٤سر آينة طغيان بر
 تنبيه و تأديب آن خرد سال غنوده هوش كم که نحكم آ عهدة حق كشش و كوشش برآيد و ليكن به

ات مقصد نيفتاده و غرض اصلي استقامت آن ذّل با بالد و تعذيب عباد استبخريتخرد كه مستلزم 
كند بر طريق مستقيم  گراي خوب سرنمي  مشتي تباه رأي كج٥بدآموزي خردوش كه به  بيكودك منش

 وتقريب گذرانيدن موسم برسات  به »قرية ايل اخلالق طلبا بصالح احلق«اد و اطاعت است چندي يانق
ين  ادر  كه مگر٦ را سرمنزل اقامت بنماينداحمدنَگَرگذاشتن بهادران كارطلب در تهانجات سرزمين 
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حال و مآل خويش  انديش برسر راه آمده بهبود ميانجي عقل صالح گزين طريق نجات به ميانه آن كناره
را ه سنّت سنيه اسالف خويشتن مرحوم خود را از دست ندادلد پيش گيرد و شيوة ستوده وافرا

عبوديت و اطاعت او قناعت نموده ١ اظهار  بهدستورالعمل سازد تا در آن صورت اين خيرخواه عباداهللا
ها  ها و نافرمانبري وسيلة عرائض متواتر فروگذاشت خودسري آويز از در شفاعت درآيد و به اين دست به

 عدم خواست ايزدي خيريت بنابردرگاه واال استدعا نمايد و اگر  از دهزسراز او كه در عرض اين مدت 
خواهش خود در استيصال دولت ديرينه سال خود كوشش  خواهد به  ميقبت خوشت و حسن عافيعا

من اندر «نهد المحاله بر وفق نخورده گردن كشي از سر پرستان پا دستان آن فتنه همان دستور به  بهكند و
  را در پونه و دليرهمت را در قندهار ظاهر و عذر واضح باشد كه عنقريب خان زمان»فقد اعذر حجت

جميع وجوه جمع نموده ساحت  به٢جات خاطر از اين تهانَو  گذاشته دهارور را در اسب و لهرو چاكنه
خواهد ساخت و چون مقصود در طي اين ابواب حكيمانه   را مجمع عسكر منصورپاي حصار بيجاپور

 يافت كه العاطّ خانان خاِنروانه مقصد گشتند و در اين اوقات چون ٣ ادا شد همگنان رخصت يافته
تنگناي ساحت حوصله مضيق عرصة كار بر متحصنان از آن تنگتر شده كه ديگر پذيراي تنگي تواند 

بيشتر نموده هر روز  الجرم در اين باب اهتمام. اين قلعه امروز فردا مشرف بر فتح استبنابرو شد 
 توپها بر آن نصب نموده بودند براين كه از آنجا توپ رس بود بناكاالكوت كه حصار ملچار دليرهمت به
فرمود كه بان  داد و مي از صبح تا شام هر توپ را در حضور خود چندين مرتبه آتش ميو شتافت  مي
  .انداختند  نيز ميربسيا

معامله بدان رسيده كه گذشته   چارهگري  ديدند كه كار از چاره و ساهورندولَهچون در اين اثنا ٤
آن شدند كه دست از كشش و كوشش كشيده دارند و  ل باشد، نخست برحاكه سعي عبث بلكه م

بركت و عدم شگون   تالزم حركت وبنابرپيش نهند و ليكن فراسرخويش گرفته سلوك راه بازگشت 
شايد دستبردي نمايند که نانداز آ  بهت و پا زدن درآمدنددس به  شده از سرنوالمذبوحكةاي حرسكون مهي 

بيگاه هر وقت قابو يابند فرصت فوت نكرده مقتضاي وقت از دست ندهند، و گاه و تا در دل شب 
 جسته علّت تشويش حواس ٥يي و بان اندازي اشتغالاخودنم چنانچه در اطراف معسكر خيل سعادت به
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حيز اين طريق معامله را چندي در  صفاي وقت سر در آن كردند و به تكديرو  خاطر جمعيتو تفريق 
  . بهادران كارطلب شوند١اقل دمي چند باعث شغل قلبتأخير و تعويق نگهدارند و ال

د واقع است كوچ كرده نزديك آبا  كه در ده كروهي دولترويهولاز مقام بمحال اين خيال  به٢ مجمالً
 شدايشان ه و رفع فساد ندفع فت ايشان برده در صددمقصد   بهيپ خانان خاِن  و منزل گزيدندهوريلَكوه اَ به
و آگاه باشند  كه سرراه ايشان است كمين كرده از كيد ايشان ارهو فرستاد كه در كاغذي ها جمعي را مي  شبو

هاي  اگر دست دهد چندي از سرگروه. دست ندهند در مقام انتهاز فرصت پا افشرده قابوطلبي را از
راهنمايي   به٤وهتيهبجا آرند و در اين تاريخ خمير راو  حق مقام به٣ چنگ آورده در حال فساد را به اهل

 حلقه بر وساخت نزديك  بندگي درگاه واال ٥عظٰميت ادراك سعاد بخت كارفرما كار كرده خود را به
ت است زده و راه اين مقصد اقصي كه االحقيقت مفتاح ابواب سعاد  دارالفتح عبوديت كه فيدِر

 خانان خاِن چون وموكب اقبال پيوست  النجات است گشوده آنگاه از اهل خالف و نفاق بريده به شارع
 از سركار خاصة شريفه تشريف همرحمت خلعت فاخر داده بهبسيار مالقات نمود او را استمالت  را

 دستگيرشده بودند چون دو پسر، وقت تسخير عنبركوت  باي كه عيال اوي سوااستظهار بخشيد و عبداهللا
ناخواه و  خواه ان نيستتعلّقجهت خالصي م بر او ظاهر شد كه سواي اظهار ارادت و اخالص طريقي به

  .گشته از اين راه در زمرة هواخواهان انتظام يافتدرگاه خواهان بندگي 
 خان و نصيري و  ظاهر شداُوپرکَهتکَهبيست و ششم ارديبهشت عالمت افواج مخالفان از طرف 

محض توجه  به و ه ايشان شدنده مواجمتوجه خانان خاِناستصواب   و امثال ايشان به٦مالُوجي و لهراسب
از ٧ هوريلَ بهادران تا سركوه اَ وندا ه دولت قاهره مقهوران تاب مقاومت نياورده روگردان گرديدياوليا
  .تاخته قرين فتح و ظفر بازگشتندايشان ٨ دنبال
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همراهي ١  آن روز نوبتاتّفاق شير خان  وشتافتند  ميِکهرِکيسمت  روز ديگر اهل كهي بهو 
هزار سوار انتهاز  قريب سه  باه از اين معني آگاهي يافته از دنبال راهي شدرندولَه . بودبنديله جگراج

 در اين حال از كيد اعدا خبردار شده جگراج وفرصت نموده در پايان روز خود را نمودار ساخت 
گيرودار  راه مخالفان گرفته بهبر  راهافواج خود پيشتر رفت و سر  به كهي را فراهم آورده مردمهمگي
 شروع در ٢ازييانداز دست ايشان از فوج به وفق رسم معهود  چون نخست اندك مايه مردي بر ودرآمد

آن باطل .  مقابله و مقاتله شده خود را بر ايشان زدندجهمتو جگراجقراوالن فوج و مركب تازي نمودند 
 قراوالن عنان تعاقب را  ونمودند درنگ گريزان گشته آهنگ صف خود  بيمقرردستور  ستيزان به

 در اين حال كه آن كم فرصتان از استظهار فوج كالن  وهمان پا از دنبال همگنان تاختند انعطاف نداده به
 جمع قليل شدندآن  متوجههيأت اجتماعي   عظيم بهجمعيت گونه افتند تا اينخودپشت گرم گشته وقت ي

 نظر گروه دكن  و تيره درونان خيرهبنديله چون سوار و پيادة طرفين از روشن جبينان جالدت آيين قبيلة و
و انداز آن داشتند يسال بستند  يكديگر سفيد و سياه مصاف شطرنج در عرصة كارزار برابرسپاه مانند 

دم تيغ  ن گرد از بنياد وجود يكديگر برانگيخته بهكافمرد باد حملة  كه بهم برآميخته در هم آويزند و به
تازان معركة جالدت از  يکّه٣ خاك هالك ريزند نخست افروز و نوك ناوك دلدوز خون هم به شعله
جا  رب و سجال بهحدال و حق كوشش داد داروگير داده شرط قتال و ج  سو در مقام كشش وهردو

معامله از  كين توزي و جالدت اندوزي جملگي افواج طرفين رسيد و تازي به يکّه از چون كار٤. آوردند
وقت آن شد كه  شمشير زني و خصم افكني جنگ مغلوبه كشيد و كمين گشايي و كمان كشي به

 تريف خويشتن گشايد در اين حالخون ح به و رو وسر خود باز همگنان را بر يكديگر بسته هر تني به
 كه اغلب اوقات داين معني از قلّت عد وجود  با ننموده٥ةكثرت آن فرقة تفرقه مباال  به قطعاًجگراج

 از اين رو سرماية غالب بل يقين كامل رسانيدظن سرحد   جنود غيبي است مظنه غلبه را بهدعلّت عد
نان قلب و ثبات قدم اندوخت و از ي دل گرمي اطم٦پايه دست آورده بدينفرانيروي دل و زور بازو 

  .سوي حريفان وغا پيشه انداخت انديشه اسب به  همراهان خود بياتّفاق عقب فيلي كه همراه داشت به
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برانگيخته از  يكبار بارگيها بهرو شده بودند  ارباب وفاق روبه  باآنگاه همگي افواج اهل نفاق كه
هرگوشه از مرد و مركب  يكديگر ريخته در مجادله و مقاتله پرداختند و فريقين بر مواجهه و مقابله به

پشت گرمي تأثير قلّت عدو چنانچه   دولت بهي چون اوليا وپشتة خسته و كشته بر يكديگر انداختند
ت و عزائم ني١ند و از اين رو قوارع خلوص مذكور شد وثوق رجا بروزي شدن ظفر و فيروزي داشت

مثابه  نموده منصوبه فتح به بل اسم اعظم دارد بهم ضم ت طلسم اكبررسوخ عزيمت كه همانا خاصي
 راه گشاد ماتات و خانة مفرزين بند ماز نصب كرده بودند كه در مصاف ايشان شيردالن فيل زور را 

 بسياري اعوان و انصار قوي دل گشته بنابرن مخالفان و اميد و نجاتي نبود و برخالف اين معني چو
 ع صولت رفكه در معني علّت تامة كسر سطوت وغلط شمردند از اين تصور   را تابع كثرت ميتصرن
غيرت حضرت  الجرم در اين صورت از وفور٣عسكر است نقش فتح خويشتن در خاطر بسته بودند ٢

 چنانچه در اين دفعه قريب صد تن از ايشان ،تافتندراه فرار ش بهغيور حقيقي شكست درست يافته 
 ،دستگير گشتنداسير و جريح و قتيل و  كثير دربردند و از مخالفان جمعي سرباخته مابقي جان مفت به

 و  و علي شير و نجلي قلينالديهمچنين   بود ورندولَه وكيل چنانچه از جمله گشتگان نامور منساجي
هزيمت غنيم كه در   بهبنديلهي بودند و راجپوتان مو ق سردارهريکمعتبر كه  و  از مردم نامدارنظام

سر اسب  ال چند در طي اين ح وجا آوردند ننموده شرائط تعاقب نيز به حقيقت غنيمتي بزرگ بود اكتفا
 دوپهر از شب جگراج چون .گشتند فوج خود ملحق  به و منصورايشان گرفته مظفّر ازنيز و چند نشان 

 راها و نشانها   جميع اسبودموكب اقبال پيوست صبح ز به ماهل كهي سالم و غان  باهدمنقضي ش
جا  آن فتح نمايان نزد سپهساالر آورد و تردد او محل تحسين به٤ جهت عالمت سرهاي سرداران به با

  .مردم او بازگذاشته شد گشته اسبهاي غنيمت در جلدوي آن جلدي و تجلد مردانه به
مكان واال ِن خا فتِح،نما گشت ن اوقات سعادت انتما چهرهاز سوانح نمايان دولت ابد پايان كه در اي

ضمان امن و امان معسكر  در  است و رسيدن او و رسانيدن رسد آذوقه و خزانه و باروتخان زمان
ارش پذيرفت زين نزديكي گسببي كه هم در ا  بهمشاراليهچون خان  :که ناقبال و توضيح اين ايهام آ

 در . اخبار غنيم اشرار همانجا اقامت گزيدتجسس رسيد و براي رگَظفرنَ  گرديده بهرارب سمت متوجه
 ارسال يافته رپو برهان بسيار كه در اين نزديكي از ةو غلّكلّي كه رسانندگان خزانه يافت اين حال خبر 
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. اند هبدخواهان دولت كه همواره خواهان امثال اين حالند خبر يافته بدانجا شتافت١ و دان ه رسيديرنكهوهر به
 هيركنوهنگ آهنگ جانب ردر اشته بيد بازرگَ نيازي را در ظفرنَ و احمد خانبنديله  سنگهپهارالجرم 
  .نمود

انداز تركتاز  سازند  او كاري نميوجود  با دانستند كههغنيم رسيد  بهون خبر توجه خان زمانچو 
مجرد رسيدن  د و به نيازي نموده بدانصوب شتافتن و احمد خان سنگهپهارفوج   با٢تبازي و دسرگَظفرنَ

 آن  وبيرون قلعه در سمت قضيه سمت وقوع داشت ريختندكه  مذكور منزل احمد خانجلوريز بر سر
مواجهه و مقابلة آن تيره رأيان نهاد و دل بر  رده روي به كمي داشت پاي كم نياوجمعيت٣ که نآ  بادالور

 دولت يمقابله و مجادله اعدا تأييد الهي بسته بازو به  كارسازيزوال پادشاهي و كارگري اقبال بي
د او رسانيد و مد آگاهي رعايت مراسم همراهي نموده خود را به  بعد ازسنگه پهارنامتناهي برگشاد و 

 و ندكار زار درآمد سعادت خديو روزگار نموده بهو آن سردار جالدت شعارتكيه بر استظهار دولت 
ايشان درآويخته بهم برآميختند و عاقبت   با يكديگراتّفاقمعاضدت  عدت همت كارگر و بهامس به
هاي  آتش آميغ و باد حملهآب دم تيغ  نيروي تأييد رباني و توفيق آسماني فرصت و نصرت يافته به به

ده گرد از بنياد و دود از نهاد فسادانگيزان شرارت برآوركار  بهنا دمار از روزگار آن كم فرصتان مرد افكن
باقي ناگزير راه و گرفتند ٤سقرمقر   چنانچه قريب هفتاد تن ايشان از پاي درآمده بهسرشت برانگيختند،

ر نپذيرفتند و از جمله غنائم كه بعد از فتح فتوح غنيمت گران جا قرا هيچگريز سپرده تا دارالبوار فرار 
  . افتادسنگه پهاردست مردم  شد پنجاه سر اسب بود كه به

 شد و اين دآبا دولت متوجهآنجا  رسيد از رگَظفرنَ المرام به خزانه و غلّه مقضي  باچون خان زمانو 
 منشور شده بود ءابنامشكور آن گروه مقهور م ها  در اين مدت ساير سعيکه نآ بنابر. غنيم رسيد به٥خبر 

عنكبوت ٦  فرط وهن و ضعف ذهن از بيوتبنابر کيش و دست باف خيال آن مشتي محال كوش باطل
و  رارانگيزي سمت ب جهت شورش  ديگر بهي و رفقاگشته خصوص تدبيري كه دربارة تجهيز ياقوت

زاي و انديشة خطا پيشه ناقص تمييز آن گروه ناحق ستيز شده بود آن نيز ضايع و  گراي آشوب ارادة كج
 و ياقوت  بافساد بنياد در اين معني ديده قرار بر آن دادند كه صالح كار  و ساهورندولَه. ناچيزگرديد
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و دراز از   فكر دوربراين بنا و بگيرندخان زمانبر همراهي ايشان سرراه  ساير همراهان او پيوسته به
  . روانة مقصد گشتنداتّفاق  بهياران خود  بابعد از الحاق. ندگراي شد راهي كوره راه د برآمده بهآبا دولت

مدد خان   را نامزدجگراج خان و  از اين انديشة بدانديشان آگاهي يافت نصيريخانان خاِنچون و 
 رسيده گاهي خان زمان  غنيم مخذول پيش از وصول فوج كومك به وشتاب تمام فرستاد  نموده بهزمان

 ٢هيلعدت بنابر. انداختند از دور مي  نزديكي جسته باني چند١آهنگ دستبازي سياهي نمودند و گاهي به
 دور از راه جز خار دامن و برق خرمن هاي اندازه ي از اين حركات تباه وبخت ت تيرهخاصي به بل

ست لشكر و دست درازي بر واپس ر د در ضمن سلحشوري در دو وداشتند حاصلي ديگر برنمي
رداده و پس از غلبة ياس ناچار مغلوب و بباد   چند گاه كهنه بهكفيدستور معهود ديرينه  ماندگان اردو به

بهاي دستبازيهاي  ت ارجمند گاه برگي به هواخواهان دول وگرفتند منكوب سمت فرار فراپيش مي
جوي وزن  جان سوخته خرمن را قدرگران٤ آن گروه٣ هاي دزديده مشتي سبكسر نداده و دستبرده آن

  .نهادند نمي
همان مكان   در دولت ابد پيوند پيوستند خان زمانياوليا  باجگراج خان و جمالً چون نصيريم

همراهي  و  خانسرداري نصيري الصالح همگنان فوج هراول را به حسبترتيب صفوف پرداخته  به
ن ا خ داشت و مبارزمقرر سنگه و فوج رانا كه همراه او بود جگَتعموي رانا  نرج و اَسنگه پهارراجه 

 يسال آرا شد و جوفجمعي در   باچنداول ساخته چندي ديگر  با را پسر جادون و بهادرجيجگراجو 
چون آن مخذوالن فضول و نورد گشت مرحله ك شايسته وتوز اين خزانه و آذوقه را احاطه نموده به

زياده بر آن خودنمايي را بادپيمايي شمرده ديگر نمايان نشدند تا   خويشتن آزمايي كرده بودندمکرر
 اتّفاقحلية  وير ناقص را بهزان اهل نفاق اين تدبير و تپرداز باره حيله  ديگرِکهرِکي خولددر روز  که نآ

نزديك اند اغلب اوقات  نچون اكثر دليران كار آزموده در فوج چنداول و هراول معي  كهكلمه آراستند
تواند رسيد، صالح وقت  نها نميآ  بهيك از اين دو گروه هيچالحال كومك  بوده في ول دورقدو كروه از 

فوج قول بسته بر ايشان كمين گشا گردندكه شايد در  مقتضاي حال مقتضي آن است كه نخست راه به و
  .ي آيدينما چهره  بهنمايان  دستبردي٥ضمن اين دستبازي
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سوار در  قريب نه هزار  بابدنهادي چند دد منش اين معني را پيشنهاد ساختند وآن مجمالً چون 
 آن پلنگ صولت شير .زدند٢ نموده خود را بر صف تيپ خان زمانتيپ ١  ترتيب صفوفِکهرِکيارج خ

ستَر  يافته راو استظهار تأييد پروردگار و اعتضاد اقبال خديو روزگار دل تهمتن و تن اسفنديار سطوت به
الهي چنانچه ٣ صدق اخبار  و ساير همراهان را از قلّت عدد كه بنابرچند وك و تلّکَرن و راو سال
روي يقين مظنة غلبه است اميدوار ساخته دلي ديگر  تكرار سمت ذكر و تذكار يافته اغلب اوقات از به
 ار تسلّي كلّي يافتند از سرنو قوي دل تمام در دنبال خان زمان سردلب ثبات قبنابر چون همگنان  وداد

دالن خذالن زده زدند و در حملة اول از مقراض تيغ دو دم و مقراضة  تاخته خود را بر قلب آن بي
 چون در  و را از هم پريشان ساختنداي پيكان دو سرشيرازة صفوف اتصال پيوند ايشان را بريده جمله

جانب  براي كومك سردار فوج چنداول جدا شده بهو  از حقيقت ماجرا خبردار گشت جگراجين حال ا
 را غنيمت بزرگ شمرده  خان و بهادرجيارز مب٤ منهائيجگراج مخالفان از جدايي ،قول شتافت

ر نظ  چون عالمت اهل خالف به وجانب فوج چنداول تاختند درنگ به آهنگ نمايش دستبرد بي به
 و روي تهورنصرت آسماني دوخته از سر چشم برشتافت درآمد و   خان مي كه پيشتر از مبارزجيبهادر

  .شير اوژني برگشاد سته بازوي جالدت بهب افكني مرد  بهمي وعرصة مصاف نهاد و كمر مرد تجلّد قدم به
 اعدا ريختند وبر خيل يكديگر ٥ اتّفاق مردم خود از دنبال رسيده به  با خاندر اين حال مبارزو 

گرد  دست قضاكه ي اقبال اين تأييد پرورد ذوالجالل چون خاكساران باد پيما را ياوري همراه به
دراين كرت نيز . خاك عرصة مصاف برانگيختند  بانحوست و غبار ادبار بر سراپاي ايشان بيخته بود

 اندوز  دولت شده غنيمتيفر دولت و اقبال خديو روزگار ظفر و فيروزي اوليا پس از كر و فر بسيار به
 اعدا هزيمت نصيب برخورده از پصف تي ع و طرد غنيم تيره روز گشتند و شكست فاحش بهدف

وادي فرار  و كمال اضطرار و اضطراب پناه به٦ هزاران تب و تاب  باوار ضرب تيغ شعله آميغ سيماب
  .همراهان راهي مقصد گرديد  با و منصورر مظفّخان زمان. بردند

فتنة آخر  نصرت آسماني و مصئون از  باساير اولياي دولت ابد قرين مقرون  با:دچهارم خرداو 
صد من باروت و   بامعسكر اقبال جاوداني رسيد و خزانة شش لك روپيه رسانيد د بهآبا زماني در دولت
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جمعي گاوبانان كه ساير انواع حبوب و  ه كه عبارت است ازه بار كه از قوم بنجاربيست هزار گاو غل
 اين گروه ميان در  وبرند بالد دور و نزديك مي غالت و امثال آن از امول خود براي سود و سودا به

  .باشد سرماية احمال آن مي و دو لك گاو ولك ك مالك يمتمول هستند كه يك 
 تعلّق١ خانان خاِن مالزم سركاري حكيم حيدر علي نقبي كه اهتمام آن بهينوال  امجمالً چون در

 حقيقت را مشاراليه ،باروت بود  رسيده موقوف انباشتن آن بههاكوت مة قلعپاي شيرحاجي داشت به
لب كه همواره طلبكار دولت ولينعمت خود بود برسر انصرام طود سپهساالر نمود و آن سردار كارمشه

 تسخير که براين بنااتّفاق شير خان پايان رسانيدن آن اراده داده بودند كه به  آمده دستوري به مهمآن امر
 هوريلَ آمده در اَ از بيجاپورپنِدت مراريوقت بود در عين آن حال  آن حصار هنوز در رهن تأخير

چنگ و جدال و ديگر اشغال بود   دولت بهيرسيدن او كه علّت شغل خاطر اوليا مخالفان پيوست و به
 كه يعني دانايان دكن٢ انپنِدتي بود از پنِدت مراريموجب تعويق اتمام پيشنهاد مذكور گرديد و اين 

بدكاري و  كمال شرارت ذات و شيطنت صفات در همه فن ابليس را درس تزوير و تلبيس و پند از
و دوالك بازي شيطان صفت در مجاري عروق و تجاويف ٣داد و از فرط چرب و نرمي  مردم آزاري مي

مدگويي و اابرام و الحاح و خوش ا بهگشت و ت قلوم مردم درآمده از دست دوال پاجيان اختالط مي
دست آورده بود كار  داني همگنان به رگ خواب مردم گرفته نبض مزاج ها پذيري كه از آن راه رشوت

 چون از اين راه در دلها راه و در همه جا يافته نزد خواص و وداشت  ساخت دست برنمي خود نمي
جايي رسيد كه در امور ديواني  ته رفته كارش بهاز آنجا كه آمد كار است رف٤ .عوام قبول خاص پذيرفت

رتبة وزارت و امارت   عاقبت امر بهکه ن چندا، راه يافتخان نزد عادلملّا آن ملك دخل كرده در خال و 
  .او قرار گرفت قلم و رتق و فتق امور ملكي و مالي آن در خانه برو ترقّي نموده مدار كاروبار سيف 

مجرد رسيدن قرار داد كه همان شب  آن برهمن اهرمن طينت افساد سرشت بهملخص سخن 
يكدفعه برسر بنگاه سپاه   بهاُوپرکَهتکَههيأت اجتماعي از جانب  نظام به  بي وخان مجموع مردم عادل

 بر اين خانان خاِن چون  ومقابله بكشند دست از مجادله وو ظفرپناه ريخته تا دستبردنمايان بنمايند 
 بودند مقررهمراهي او  هاي پادشاهي كه به بنده  و سايرستَر سالراو   با رامعني آگاهي يافت خان زمان

همانا اين حركت غنيم را و  منزل داد ارهو كاغذي برخيزانيده نزديك به از نواحي قلعه كه مقر ايشان بود
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 اندك مايه مردمي در همان شب همين گذشت كه به بهقرار داد آن  چنانچه ،از انديشة خود بازآورد
سپهساالر شهامت شعار .  آمده شروع در انداختن بان نمودندهان و همرانواحي لشكرگاه خان زمان با

نمود چون از دستبازي و بان اندازي ايشان خبر  همه جا مي١خبرداري داخته پرپاسباني اردو  بهخود كه 
 و همگنان در كمال ه فرستادزمانخان ٢ كومك  را بهاسبلهر خان و  كمال احتياط نصيريبنابريافت 

انداز افكار دور از كار  غنيم به  قريب دو هزار سوارسحرگاهاندر ناگاه كه  هشياري بودند آگاهي و
لة بمقا له نموده بهتاداي حق مقاآهنگ رفقا در همان آن   با خان زمان ونمودار شده كاوش آغاز نهادند

 شكاف خود بر فرق و بلك بر ضرب بيلك زره بر ناوك دلدوز و تيغ جوشن و مغفر ايشان شتافت و به
 پيوند ترك وتارك و سر و پيكر همگنان را از هم گسسته صفوف را  وحدقة آن فرقة تفرقه اثر دوخته

 كه دو كروهي نالدي  تاخته تا روضة شيخ برهان٣ بهادران از عقب هزيمتيان واز يكديگر شكافت
  .مراسم تعاقب پرداختند  بود بهسرمنزل خان زمان

 از قيد ندانتظام داشتنظام   بيدي سالم كه در سلك سرداران عمدة و سيدر اين تاريخ خداوند خان
اي از دقائق  دقيقهتسلّي داده   خان قدردان ايشان را و شتافتندخانان خاِنمالقات   رهايي يافته بهفتح خان

را  خان از روي كمال تلطف دم نقد تفقد احوال خداوند ودلجويي و دلدهي همگنان باقي نگذاشت 
  .يكديگر داشتند، باز گذاشت  با خان كه سابقة روابط آشنايي و معرفت تمامنصيري به

نچشيده و   تازه زور كه مرارت طعم ضرب دست عسكر منصورنِدتپ مراريسيزدهم خرداد 
ظفر عرصة كر و فر را  خردي و ناداني فتح و بود از فرط بي٤ نيروي سرپنجة شيرافكنان قوي بازو نديده

ندار و غرور و پ٥فرع هجوم جنود و جيوش و تابع وفور توابع و نفر دانسته از غلبة سورت نشأ سرشار 
 انگاشت و بيشي و كمي عساكر را باعث پيشرفت قلّت اعوان و انصار را علّت اقبال و ادبارو كثرت 

 آن بنابر وو عدم آن پنداشته همت پست نهمت بر جلب دولت و سعادت روزي ناشده گماشت ٦كار 
روي  سه هزار سوار روبه  با را و ساهورندولَهخود در مقام ترتيب افواج و كارفرمايي سپاه شده نخست 

مواجهه فوج  بهي ه هزار سوار رونُهمراهي   با و ديگران باز داشت و خود مصحوب ياقوتخان زمان
خبردار نبود   و ساهورندولَه  با چون در اين اثنا سپهساالر از مقابلة خان زمان وكالن پادشاهي آورد
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اين باب بدو پيغام داد و   آن مسرعي فرستاده دربنابر.  فرستدمراريتنبيه   كه او را بهدخاطر قرار دا در
فوج خود   با داس رايشه و موضوح پيوست لهراسب اب به از مضمون جور واضح خان زمانعذچون 

 ساخت كه در خارج مقرر را  و پرتهيراجوداد و راو جگراج  و باقي مخالفان فرستاد ومراريمدافعة  به
ان و چندي ربهند و چهمتدلير غنيم صف كشيده آمادة كار و مهياي پيكار باشند و ملچارهاي خود به

  . باز داشت دورن عنبركوتضبط ملچارهاي ديگر را به
فرط نگراني  سرداري و كارداني بود بنابر١  صورتي اين معني خالفگونه  در اينکه ن آوجود باو 

چون دالوران خبر يافتند  تني چند معدود از بهادران قوي دل تنومند از قلعه برآمده و  باخاطر خود نيز
داس هركدام سي  شيه و مچندربهان بيرون قلعه شتافته، سپاهي بهكمتر از ده بيست   باكه سپهساالر

سنگه برادرزادة  تپهونيز ب  و خان زمانفرستادند دنبال سردار جالدت شعار برادران خود را به سوار از
 كه مجموع شونواين ق  باخانان خاِن چون وارسال داشت  ا براي همراهي سپهساالرمردم ران  بارانا را

وقت   نيز در اين وقت خود را به فرستادگان خان زمان. رسيددودا راو٢كشيد تا صف  صد سوار نمي به
فاصلة بسيار   در اين ميانه كه افواج عظيمة طرفين از اين سرزمين بهاتّفاق شير خان دند و چون بهيرسان

  واقع شده بودند وودادروي مردم راو  دور افتاده بودند گروهي از افواج اهل خالف و نفاق كه روبه
اندك مايه   با جبلّيرتهو از دليري ذاتي و خانان خاِن ،شوخ ديدگي و زياده سري از اندازه گذرانيدند

 فوج ودادنمايي بدان كوتاه نظران نموده بر صف ايشان تاخت و راو  مردمي كه همراه داشت انداز چشم
لة نخست صدمة حم  بهونسله نيز از عقب سپهساالر اسب انداختند و بهپرسوجي و مالُوجيرانا و 

 طريقي طريقة فرار سپردند كه تا صفوف كالن  جملة غنيم جاي خود را گذاشته بهتهوربهادران م
 خان و راجه در اين حال مبارز. فشردنديجا مالك عنان اختيار خويشتن نشده پاي ثبات ن هيچ خود٣

 را نزد خود جگراجدر همان گرمي و سپهساالر پيوستند  رسانيده به  نيز خود راجگراج و  سنگهپهار
 انديشة که ن آبنابرآن روز شده بود  آخر که نآ  باوتعاقب فوج شكسته فرستاد  نگاهداشته ديگران را به

  و كافر نعمت فرتوت داشت از حال ايشان استفسار نمود خيره سركوتاه نظر و ياقوتمراريگوشمال 
 و قليلي كه همراه داشت بدان جگراج  بادرنگ اشتغال دارند بي اسب لهرمقابلة چون ظاهر شد كه به
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كي ينزد  طلب دستوري برداشتن نعشهاي افتادة اقرباي خويش كه دراينودا ددر اين حال راو
سو افواج غنيم مقهور   هنوز كار پيكار يكرو نشده بود و از هرکه نآ بنابر خانان خاِنافتاده بودند نموده، 

دليري طبيعي و دل ١ بنابر وداد راو. در تكاپو بودند صالح وقت در اين معني نديده رخصت نداد
وقت  به٢ ازي را سانديشي وقت و روزگار تهية اسباب اجل خويش مصلحت هاي خويشي بل به سوزي
انصرام پيشنهاد خاطر پرداخته   پس از تاختن سپهساالر بهواخت شن را اهم  مهمداخته بالفعل آنديگر ان
رفاقت او از همراهي سردار باز مانده و چون اهل  بههم  مالُوجيسوي مقصد خويش تاخت و  او نيز به

نتهاز فرصت كم فرصتي بودند وي وقت و ابجست و جوي قا عرصة مصاف به٣ خالف كه در اطراف
 اتّفاق كام خود ديدند از اين عالم نامردمي بل نامردي بر خويشتن پسنديده به اين مايه مردم قليل را به

  .آور گشتند يكديگر از همه جانب بر ايشان حمله
پيوندند دل  خويشان خويش مي چون ايشان ديدند كه معامله بدينجا كشيد دانستند كه عنقريب بهو 

كشش و كوشش   به مرگ نهاده گشاده پيشاني كمر همت بستند و از اسبان فرود آمده دست و بازوبر
انداخته لواي بلندنامي افراختند و هالك  بسي مرد و مركب از آن نامردان مردود بر خاك  وبرگشودند

ي و  بعد از اداي حق مرد وساختند ب خود از قاتالن نموده خون خويشان خويش نيز هدرراثاخذ 
نامي جاويد كه  راه حالل نمكي داده نيك شصت هفتاد تن از همراهان همگي جان در  بامردانگي

 مقصد گشت در عرض متوجه خانان خاِن چون  ونهايت نيكو سرانجامي سپاهي است در عوض گرفتند
پيشنهاد  مراد خاطر که ن آبنابر  و دوچار شد،هزار سوار بودند چهاردو فوج مخالف كه نزديك  راه به

 كار که نآ  بي ورو گرديد ايشان روبه  با كفران پيشه بود ناچار كافركيش و ياقوتمراريانديشة تأديب 
طينتان ٤باد حملة دليرانه كه در حقيقت صباي غنچه گشاي گلزار فتح است جمله خس  طول كشد به به

  .راهة فرار ساخت يباز پيش برداشته راهي ٥ ش كار شده بودندرا كه خار راه گشاي
باشند از مكمن بوده  حكم تخمين پنجهزار سوار بنابردر اين اثنا فوجي از مقهوران كه و 

اين فوج   درجي و كهيلو و عنبروضوح پيوست كه ياقوت  بهتجسس پس از  و٦نمايان شدند نديكآب
ند كه ا هتادس فرهراول خود را برابر افواج لهراسبو اند   در عقب ايشان صف آرا گشتهمراريپيشروي 

                                                   
  .ديوان,  ب١٠٥برگ   .1
  .برتيش, ٦٧برگ   .2
  .موزة دهلي,  ب١٢٤برگ   .3
  .ديوان, ١٠٦برگ   .4
  .موزة دهلي, ١٢٥برگ   .5
  ).موزة دهلي(گشتند   .6



  ١٩٧ \\ جلوس سال ششم

كاو كاو  ة ايشان است بهبر وفق طريقة معهود كه همواره پوية آن هنجار ناهموار و شيوة ناستود
 چون آميزش و آويزش قوشونهاي طرفين دست دهد پاي از عرصة ستيز تاد نكن دستبازي سرجنگ وا

 خانان خاِن چون  وطرف ايشان كشانند را به د شايد كه رفته رفته اونكشيده جنگ گريز را از دست نده
 قوي صولت ي قلّت اولياوجود  باوده بود رو ش و نفاق روبه هاي ارباب عناد آن سرگروه  بهاتّفاق راه از
 خان  ياقوتهمواجه  بهمردم رانا  با سنگه راتپهوبداروگير اعداي دولت، گريزي نداشت نخست  از

استيصال بر اصل آن خسران مآل تحريص و ترغيب تمام نمود و خود دل بر فتح  نامزد ساخته در
 شتاب باد و  با فرستاد كهجگراجگاه حمله مسرعي را نزد   به وعدوبندي برگشاد آسماني بسته بازو به

  .امداد رساند سحاب خود را به
غايت پهناور حايل   هايله پيش آمده مغاك شكسته بهضية را عجب قجگراجقضا را در اين اثنا و 

مجمالً در اين وقت سپهساالر . راه او شده بود كه هزار جر ثقيل از آنجا گذشتن امكان نداشت
 كه حال و وقت مقتضي انگيز افزاي حميت  و كلمات غيرتآميز حكيمانه سخنان عاطفت راجپوتان را به

اندك  و به  دولت بر قلب لشكر مخالف زدياوليا١ قلّت وجود  باسرگرم كار ستيز و آويز ساخته ودآن ب
 جلوة بيشه شيرك شده خودنمايي و گاو تازي ٢گاه زد و خوردي آن شغال طينتان روباه منش كه به

 از آيند، يم يباز روباه و يساز حيله برسر مد در٣ كرده آغاز گري البهدم  بار و هنگام كار نمايند به مي
 مجال و توقّف امكان ديگر چنانچه .افتاد قدم ثبات اركان در تزلزل و شرزه شيران ةحمل باد ةصدم

 مگر دربردند  بهيمفت جان نهاده فرار عار و هزيمت ننگ  بهتن و شمردند محال مكان آن در استقرار
 جان يربادخ زخم دهان از اجپوتانر هةبرچ سنان يده زبان  بهفرونياورده يبدنام  بهسر كه تن چندين
 بنابر كه است مساعد اقبال يياوريها و موافق بخت يكارگريها كه آنجا از اثنا اين در را قضا. گفتند
 لشكر سرراه بر گذار تنگ و عميق غايت  بهيكند آب گردد يم زد زبان اتّفاق حسن  بهظاهر خان شير

 يافته وقت فرصت ٤منتهزان حال اين در و خورد برهم ايشان افواج وزكت رو اين از آمده شكسته
 حرام آن نمك به نمك حق غايت از روزگار٥ تيره كار سياه حبشيان و گرفتند ميان در را ياقوت شونوق

 و يكهيلوج  وننمودند شتفروگذا قطعاً او نگاهداشت و حمايت در شده دامنگير را نعمت كافر
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 يجراحتها و يكار هايزخم او يها برادرزاده محمد و يعل  باداده كوشش داد نيز يخان عادل عنبر
  .گرفتند سرخود آورده هزيمت  بهيرو كار خرآ در  وبرداشتند منكر

سر  در سر كار آخر بودند گرفته ميان در را او همگنان كه خداگير رسيده اجل فرتوت ياقوتو 
 برسر حبشيان عموم باره ديگر و درآمد يپا از شمشير و نيزه زخم هفت و بيست  باكرده نعمت كفران
 اتّفاق  بهشده ايشان مدد صدد در نيز٢ دكنيان و ورزيدند قدم ثبات نموده هجوم او ١نعش بردن بيرون
 مخالفان مدافعت و ممانعت مقام  بهكرده يكديگر حمايت شعار حميت راجپوتان  وگشتند آور حمله

 اتّفاق صعب غايت  بهيكارزار ديگر بار و نمودندد يايستادگ نهايت پافشرده يمعن اين برسر و درآمدند
 يشكست را مقهوران آمده قاهر و غالب ،ياله عنايت  بهامر آخر در ه وداد يرو عظيم يمصاف تادهاف

 تا راجپوت تازان يکّه تاختند بيرون معركه از نوميد نساخته يكار درونان تيره آن چون  ودادند فاحش
 ةعطي دفتر از نامبد باال عالم ةديوانكد دركه  انبوه يگروه آورده جا به٣ تعاقب رسم كروه نيم قريب

 چون  ونمودند يط يزندگ ةنامروز طومار راه يط در هم ندبود شده حك فنا كزلك  بهحيات يبقا
 فتح دست اين از انديشان تباه آن عدت و عدد كثرت و ايشان يكم وجود  بارا قاهره دولت ياوليا
 حق نظران كوتاه ةسرم جواهر يتازگ  بهكه نعت كافر ياقوت يافتن سزا خصوص داده، دست يمبين
 و شكركنان سرداران ساير  باسپهساالر. گرديدناسپاس  بصران يبو بصيرت  بصارت ةسرماي و شناسنا

 شب از يدوگهر يجاودان اقبال معسكر  بهيآسمان نصرت و فتح همعنان نموده معاودت ارانزگ سپاس
 لهراسب و زمان خان احوال يچگونگ استعالم  بهخاطر ينگران فرط از  ونمود نزول گشته يسپر
 شب پهر يك يانقضا از بعد خان ينصير اثنا اين در كه بود يخبرگير صدد در نپرداخته ديگر يامر به

 سپردند فرار يواد جهت همه از انمدبر يسرمد اقبال حمايت و ييزدا عنايت  بهكه رسانيد خبر رسيده
 امن در ضمان كهف وعافيت ٤ كنف در لهراسب و زمان خان خصوص سعادت موكب بهادران عموم و
 دهدرآور نظر  بهيهمگ بودند گرفته دكنيان از اسب سر چند خان ينصير سپاهيان چون  وامانند و
 ايشان بر باز بودند آورده دست  بهاو مردم كه نيز قوت  بااسبان  بارا آنها مجموع پهساالرس٥
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 طرح انداز  بهبود گروه آن مدبر و كنكاش ةسركرد ينوال ادر كه پنِدت مراري دخردا چهارمو 
 آنجاو  هنمود يط ِکهرِکي سمت  بهكروه پنج تا١ هوريلَاَ ينواح مقام از تزوير و مكر هنگامه انداختن
 آهنگ ه درآمديساز حيله راه از دغابازان آن اگر که ناي خيال  بهخانان خاِن  وگزيد اقامت ورزيده نتمكّ

 در صالح نرسد، انصرام  بهدلخواه طبقر  بايشان ةاراد باشد داشته درگاه يها بنده بنگاه برسر يتاز نگاهب
 آنجا نموده ارتحال است واقع ايشان راه برسر كه رپو نظام طرف به اُوپرکَهتکَه از زمان خان كه ديد آن
 يا گوشه  بهمانده اُوپرکَهتکَه يحوال در مراري مشورت  بهكه ساهو و رندولَه حال اين در و دگير يجا

 ظلمت ٢جوافا ئبكتا مقدمة  بهكه گاه شام و شتافتند جاحالي بدان يافتند يخال جارا چون بودند يمتوار
 شمرده غنيمت غنيم را عرصه خلو و ديد يخال نهار انوار عساكر عطالي از را يگيت ساحت داج شب
 از مخالف باطن تيره لشكر فوج فوج فروگرفت ظالم درون سياه سپاه هجوم  بهرا آفاق قاف تا قاف

 حمايت در دكن دونرو  اوباش ساير و مرهته مطرود٣  خاطر اندوختهجمعيت جنود و يوشج جيوش
 كرده يباز دست انداز و درآمدند يتركتاز  بهاندوخته خاطر جمعيتاز همه جهت  شب ظلمت ةپرد
 نمودند يانداز بان آغاز دور و نزديك از فروگرفته را منصور لشكر اطراف و دنددرآور اردو يسو به رو
 يپا در كه فرستاد ودهسفر پيكار هآزمود كار بهادر٤ ينچند  بارا لهراسب سپهساالر، جانب اين از و
را  سنگه پهار راجه و جگراج و خان ينصير و نگاهداردرا  مخالفان سرراه ورزيده قدم ثبات ريوهگ
 سحر هنگام و ندباش اخبار تفحصم و اخيار مترصد بوده پيكار مستعد و آماده كه فرستاد خود منازل به
 شوند نفاق و خالف اهل بيهتن متوجه اتّفاق  بهلهراسب از بعد كه داد پيغام مذكور ةراج و خان نصيري به
 ايشان بر راه بستن و غنيم تأديب  بهبود او بنگاهقريب  كه ٥يكوتل راه از ايلغار سبيل بر را جگراج و

 اُوپرکَهتکَه فراز  بهريوهگ راه از كه نمود معين اسبلهري سردار  بهرا خويشتن تابينان ساير و ادفرست
 بودند يافته يدستور او عقب از او شتافتن  بهكه سنگه پهار راجه و خان ينصير رسيدن برآمده
  .باشد بوده منتظر

 متوجه اتّفاق  بههمگنان رسيد بديشان بودند ساخته يراه ديگر ةعقب راه از را او كه جگراجچون و 
 اجتماع چون  ودهند جا  بهيتأديب و تنبيه و سزا  بهيمالش را مقهوران٦ هقاهر دولتتأييد  ينيرو از شده

                                                   
  .برتيش, ٦٨برگ   .1
  ).موزة دهلي(الواح   .2
  .موزة دهلي,  ب١٢٧برگ   .3
  .ديوان, ١٠٨برگ   .4
  ).موزة دهلي(كومكي   .5
  .موزة دهلي, ١٢٨برگ   .6



  نامه شاهجهان // ٢٠٠

  

 برخورده مخالفان  بهافتاد اتّفاق اُوپرکَهتکَه در سپهساالر صوابديد وفق بر منصور موكب سرداران اكثر
 يرزمجو كارطلب تازان هيکّ از يشونوق که ناي محض  به ونمودند وردو خ زد هنگامه ساختن گرم آهنگ
 دالوران ةمقابل آهنگ سو همه از كه انمدبر يهمگ تاختند انديشان كوتاه آن بر كرده ايشان همواجه انداز

 آورده فرار راه  بهنما پشت ها يرو الحال يف يماض عهد و معهود رسم طبق بر داشتند اقبال موكب
 راجيانتا تصرف  بهبسيار اسب هشد اسير كس شصت و تن پنجاه و صد دو قريب  وگشتند يگرا هزيمت
 يرو پيش كه معهود راه الموعود حسب١ رسانيد ديموع  بهديرتر را خود جگراج که نآ وجود  با ودرآمد

 فتوح مبين يفتح گونه بدين نگشت مسدود واقع قرار از بودو مطرود  مردود گروه آن قرارگاه و او
 افتاده كورشم يكباره منصور عسكر يسع  به الّاو گرديد پايدار پايان يب دولت ياوليا نصيب روزگار

  .يگشتند گرفتار يا كشته يهمگ چنانچه ،ينرست سالمت  بهمقهور چند يمخذول ن آاحاد از ياحد
 نمود اراده و شتافت عالولو  سيدر ملچار  بهخانان خاِن گشته يسپر روز از پهر يك تاريخ همينو 

 آتش بودند انباشته باروت  بهساخته يخال پيش اين از يچند كه را هاكوتم٢ ةبار يشيرحاج نقب كه
 توقّف يبو  برآمد نهادش از دود افتاده او جان در آتش يافته يهآگا قضيه اين از خان فتح را قضا. دهند
 پيغام نياز و تضرع يرو و يفروتن و تملّق٣ سر از داشته ارسال سپهساالر نزد را خود وكيل پنِدت توكو
 كليد تسليم  بهكه است آن پيشه ارادت کيش عقيدت اين ةانديش داد قرار و خاطر پيشنهاد چون كه داد

 آن انسب ،گشايد حصار اهل و خود روزگار يرو  بهسالمت السالمدار و نجات دآبا امن ابواب قلعه
 است آن مذكور داد قرار روزه يك تعويق و تأخير سبب و دارند موقوف امروز نقب زدن آتش كه است
 را پيمان و عهد ةوثيق عقد خان عادل دارانسر  بااضطرار و يچارگ بي يرو از روزگار آشفته اين كه
 خاصّه واببا ساير در ايشان استصواب يب كه داده توثيق جمله اين بر شداد و غالظ ايمان روابط به
 شاناي نزد را خود معتمد وكيل پنِدت شناِك امروز آن بنابر ،ننمايد مدخل معاهدهو  مصالحه باب در
  .فرستد يم

 قلّت و محاصره مدت طول از كه٤ تعيش طريق ضيق شدت سبب  بهمتحصنان كار يتنگ حقيقتو 
 اظهار نموده ابالغ يتحاش و مباالت يب شده يناش غال و قحط٥ يبال وقوع فرط و عسرت كثرت و غلّه
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 كه يپادشاه دولت ياوليا  بامصالحه اراده خصوص آرد، يم عمل  بهمخمره افكار و مضمره اسرار ساير
 باب در رسائل و رسل ارسال تكليف  بهرا ايشان و گذارد يم ميان در يافته قرار حصار تسليم يميانج به

 االّ و فبها آينددر در اين از آمده راه برسر نيز ستيزان باطل آن اگر. سازد يم مكلّف معاهده قواعد تمهيد
 ةعمد بل معهود عهد محافظت شرائط از كه نافع ددم رسانيدن و يكاف ةآذوق و رسد ايصال عدم ةبهان

 را صالح و صلح يانبم خود و سازد يم عقد نكث و عهد نقص تجويز سبب بود مقصود بيعت اركان
 او پيغام از گفتار يراست راويح که نآ بنابر خانان خاِن  وسپارد يم را قالع گشاد و بسط مفاتيح داده تشييد

 دفع روزه يك مهلت  از استدعاياو يمدعا كه ساخت خود دلنشين و نشان خاطر نمودهن استشمام
 نقش نشستن درستمستلزم  تأخير و تعويق ةتابع آفات وقوع ترصد بل فرصت فوت توقّع و وقت
 ازاگرچه  كه داد باز جواب داشته مفتوح امتحان و اختيار ابواب الجرم است، تزويز و مكر ةتخت بر مراد

 ليكن ،آيد ينم يخير يبو باشد شرانديش١ مراري صوابديد و صالح  بهوقوفم كه همصالح ةاراد تأخير
 اگر  كهگذراند يم شكيب و صبر  بهنيز ديگر امروز يك نموده ستيز و پرخاش ترك حجت اتمام باب از

 از كه يابد يم نيست نيرنگ و رنگ  بهمقدمات يبترتو  فريب و دغا ةمنصوب نصب مقام در خان فتح
 خويش گفتار صدق اظهار و ارسال اقبال معسكر  بهرا خود پسر درگذشته يفسونگر و يور حيله سر

  .ردوآ ظهور در اين ضمن به را خود لضميرفي اا منموده
 زدند نقب رد آتش سپهساالر ةاشار به٢ نشد ظاهر ياثر پسر فرستادن ازو  رسيد بدو پيغام چونو 

 يپهناور و يگشادگ نهايت در يگذارگاه و پريد هوا  بهيكبار قلعه ةبار گز پانزده  بابرج يك تمامو 
. گشت آماده يورش ةماد اصل هآمد فعل  بهقوه از دلخواه طبق بر هواخواهان ةاراد ةعمد و شد گشاده

 دننز يم آتش يدريا بر را خود انديشه يب ةبيش پيالن و شيران برخالفكه  تن پيل شيردل دليران اثنا اين در
 هالكو  بوار از باك و بيم عدم كمال بربنا دانسته برابر در كوه و بر و بحراز  گذار صرصر بادمانند  بل
 خّارز بحر آن در سمندروار محابا و ابا يب ننموده پرهيز  حذر و از بالقضا از نيز پلّه اين در انديشند ينم

 بان و باروت ةحقّ و زن ضرب و بادليج و تفنگ و توپ ةغلول  بهمطلقاً و ردندخو غوطه زينهار يب آتش
  .انداختند حصار ندرو  بهرا خود نگشته مقيد باران ان از ابر بهارژاله٣ مانند متواتر آن امثال و

 مفتوح عدوبند گير آفاق خديو ارجمند طالع و كارگشا اقبال مفتاح  بهنيز حصين حصن آن ونچو 
 باره ديگر ةمحاصر اسباب سرانجام وقت و گرائيده جمعيت  بهالوجوه جميع من همگنان رخاطو  شد
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 كه بهادر يولم و نگرامس و عالول سيد رسيد درحصون  باقي فتح مقدماتاهتمام در  هنگام و شد١
 درون در كامگار سپهساالر يآرا صواب يرأ استصواب  بهداشتند ملچار خندق بركنار يشيرحاج بيرون
 سمت از مقهوران ساير زومآ يبهروز روز همين پايان در  وپرداختند ملچار ات مهمپرداخت  بهقلعه
كه ينظر كوتاه كمال از  وگشتند يروزنمايانف جاويد عسكر بهادران ةمقاتل و مقابله اراده  بهيكريمارِتچ 
 و يچشم خيره برسر باره ديگر كرده سياه چشم سپاه كثرت  بهاست يبصر يب عين حقيقت در

 در چرخ  باپيوسته هالل يزن ناخن يب كه افكن مرد هزبران و اوژن شير٢ پلنگان بر و رفتند يدست چيره
روند  يم پرخاش سربر ستاره و ماه  بادم  بهمد ايشان رأس سمت از گذاره بدون و زنند يم چنگ
 است رسيدگان اجل ةشيو كه جا بي كاو كاو اين از چون  وگرفتند زدن چنگ تحريك كچشم
 كه خويش٤ كوشش انگيز  بهو ٣كردند پر خويش يزندگ ةپيمان چون خود قهر  بهرا مهر يب توز كينسپهر
 ستيز  بهاست خونريز خار خار تن مهه كه را اجل گرگ دندان و چنگ هاست گرفته خون ةپيش

 يالنظير عديم آن امثال ديگر يچند و خان ينصير و زمان خان حال اين در و ساختند تيز خويشتن
 دله ده ويانر دو آن يرو بهرو خانان خاِن ديد صواب بنابر مجادله و مقابله سبيل  بهعديل و مثل يب چند

 نفس و بان يگرد هرزه  بهنزديك و دور از جنگ ةهنگام چند يدم و شدند رندولَه و مراري خاصّه
 دل سنان يتيززبان نوبت و دريغ بي سرد دم تيغ ييخو گرم هنگام که نچندا داشت يگرم تفنگ يدراز
 پران اجل پيك كه زبان آهنين دهان آتشين تيز سفارت يميانج نة آانمي در  ورسيد در جانستان يجو

  .رسانيد آگهان كار گوش  بهيا گوشه هر از ناگهان مرگ پيام نيز است
 ستاره آن اجال كواكب و بود آمده شام هنگام را روزگار سياه كاران تباه آن عمر در چونو 

 بهادران مانده يباق روز از يچهارگهر دهش هالك بال و پر مشرف مرگ و غروب  بهقريب سوختگان
 كه دليراناثر  حمله صرصر باد  بهو تاختند ايشان بر يكدفعه  بهانداخته جلو ريز عنان نشان يفيروز
 خال ةنقط همانا شده غنچه بيم از كه اثر تفرقه فرقه يمشت آن اند فتح گل شكفانيدن يپ در پيوسته
 خال هريک گشته مار و تار تاتار مويان هسلسل٥ رخمپ پرچممانند  يهمگ بودند ميدان يرو ةصفح
 سپاه يغمائيان دست  بهايشان آدم و اسب چندين يكندگاپر اين در  وافتادند دور٦ يكديگر از خال
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 معاودت غانم و سالم نصرت خيام مضرب  بههنگام شب را سعادت موكب تازان يکّه  وآمد ظفرپناه
  .داد يرو

  پايان ابددار پاي دولت نمايان سوانح از
 و مخذول يساهو عيال و بنگاه و ناموس و عرض و منال و مال رفتن :افتاد اتّفاق احيان ايام اين درکه 

 كه بود آن زوال يب اقبال يكارگر يسواي معن اين يصور علّت و يظاهر سبب. است مقهور ةرندول
 بست و گشاد اختيار بود يافته پدر خطاب خانه آن در نيز او كه يالملک نظام خان محلدار پسر چون
 يرو از ندبود داده او اقتدار دست  بهاست واقع هكالنَ ينواح در كه دكن ةحصين قالع از ينبات ةقلع
 و آبخطّة  ممالك ملوك رقاب مالك عبوديت ادراك اهانخو خويش يخواه بهبود راه و يانديش به

 را يمعن اين داده راه خاطر در يپادشاه حضرت اشتباهسپهر درگاه يبندگ يرو از گرديد خاك
 سرگرم بخشيده استظهار پادشاهانه عواطف و مراحم  بهرا او غائبانه كامگار خان ،نمود انهآ خانان خاِن به

 يگذار پيغام آمده هكالنَقلعة   بهمذكور حصار از ياميدواراين   بااو و ودنم انديشه آن پيشنهاد انصرام
 ةقلع از نامدار سپهساالر ةپذيرفت و گفته بنابر اميدوار انديش  بهاين كه فرستاد خانان خاِن نزد آور١زبان
 نمايند اشاره هركه به را مذكور حصار كليد خود قول تصديق بنابر كه است مترصد دهآم هكالنَ  بهتا ينبات

 افكن پرتو درگاه دولتخواهان منير ضمير بر دولتخواه اين قول صدق فروغ که نآ از بعد و٢ نمايد تسليم
 يپادشاه حضرت دولت ياوليا يخيرخواه يمقتضا بنابر خانان خاِن. گرايد سعادت موكب  بهگردد

 شده ساهو و رندولَه بنگاه بيضاپور ينوال ادر چون كه داد جواب داشته منظور او  بهنسبت٣ يمهربان يدمز
 صورت اين در ،نمايد نمايان يدستبرد نموده يتركتاز بدانجا يسرباز و يجانسپار اظهار راه از اگر
 باب در درگاه يها بنده خواه در تجه  بهمتين ةوسيل و خود يدولتخواه يادعا يبرا يانشا يويزادست
  .شد خواهد او يكلّ ياميدوار باعث يمعن اين و بود خواهد رسانيده بهم او

 موضعسر بر خواسته خدا از بود شده خداخواه نخست روز كه ار ديمق يمعن اين خان محلدار
 آن از كه گردد يم چند يمراد نقش نشست باعث يآسان  بهاتّفاق حسن كه آنجا از  وتاخت مذكور
 و خزانه  بارا ساهو دختر و زن ينزديك اين در نشيندن بازو ينيرو دست زور نقشهاي درست به دست
 آنها ةجمل المجم بودند، ساخته مخزون و مكنون همانجا آورده بيضاپور  بهيرنَج از او اسباب نفائس
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 يآسان مرتبه اين در خصوص اتخصوصي گونه آن  باچنانچه احاد ياحد دافعتم و ممانعت بدون
 هزار پنجاه و لك يك مبلغ و درآمد او همراهان و خان محلدار دست  بهبالتمام نبود او خاطر داد قرار
 رندولَه اسباب جمله از هون هزار دو و ساهو از اسب سر صد چهار١ و گرانمايه اجناس  بانقد هون
 و افتاد يغماپرست تاراجيان دست  بهبود دهدرآور ضبط و قبض ةقبض  بهمذكور خان آنچه يسوا
 خذالن رسيده بديشان يمال و يعرض نيراسخ دست اين زاي و تباه سگالي بدانديش نحوست شامت به

 و تحسينانواع  متضمن نامه آفرين رسيد سپهساالر  بهكار حقيقت چون  وگشتند يمال و يجان زده
 جعفر  بهرا ساهو عيال خانان خاِن االستصواب حسب او  وداشت ارسال نوشته مذكور خان  بهاستحسان
  .شدد آبا دولت ةروان خود سپرده هكالن٢َ نگاهبان بيگ

  اقبال عسكر سوانح از
 آن سرانجام اتمام اهتمام كه كاالكوت حصارنقب  خان ينصير مشكور جهد و جميل يسع بنابر چون

 و ينگر عاقبت راه از نامدار سپهساالر ،شد تمام روز سه عرض در بود او تکفّل و تعهد ةعهد هب
 چنانچه قضا ياقتضا حكم  بهبالفرض اگر كه دهد ترتيب چند ةپاي زينه كه آورد خاطر  بهيانديش خاتمه
 بر ديوار ةنرخ نيفتاده كارگر المدعا حسب  بانگيرد در باروت  بهآتش كه دهد يم يرو اوقات يبعض
 دادن آتش آن بنابر. برآيند حصار ديوار  بهنردبانها آن از يورش هنگام نگرايد گشايش  بهخواه دل وفق
 در چون و شود مهيا ها پايه زينه عرض اين در تا يافت قرار خرداد يكم و يس روز افتاده تأخير  بهنقب
 كه دانست يم كرده يمعن ايناز  قطع و يافت خبر مقرر معياد  بهمذكور داد رارق٣ از خان فتح حال اين

 است زوال و فنا ةعرص نظام يب و او ناموس و عرض و جان و مال شده مفتوح نيز حصار اين عنقريب
 و جزع يرو از و آمد طلب امان و خواه زينهار فرستاده خانان خاِن نزد را خود پسر سولعبدالر ناچار

 آموز رقّت عجزآميز٤ يپيغامها طلب شفاعت انانگيز شفيع وقت ةزمال و حال يمقتضا چناچه ضراعت
 غرامت و خسارتو از  نمود تمام ندامت و خجالت اظهار ابواب همه  بهداده نظام يب و خود باب در

 يهمگ كه روزافزون دولت ياوليا  بهنسبت جسارت و جرأت خصوص خويش يناكردن يها كرده
و  پرستان غرض ةدمدم و فريب ةثمر و ناراستان و انديشان كج دستان و مكر و افسون و افسانه ةنتيج
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 يها يبصيرت يب و نظريها كوتاه از عين اغماض التماس و آورد ظهور  بهتمام شكايت بود دوستان فتنه
 نقد دم نموده قالع يباق مقاليد تسليم ويزادست به١ مانو  خان و ناموس و عرض و مال و جان امان خود

 از نظام يب مردم و پدرش عنبر ماندگان باز و خود عيال و اهل تحويل و نقل و روزه هفت مهلت
 و دولت ياوليا خاطر نانياطم جهت  بهكه را خود اوالد ارشد و اعز سولعبدالر و درخواست سپهساالر
 وثيقه ةطريق  بهرا او توقّف بود داشته ارسال ذرع و وفا و عهد٢ پاس ةدربار خود ةپذيرفت و گفته توثيق
  .نمود مقرر

 يالهجناب  يرضا  بهمقرون خواه حاجب يمحروم كه دانست يم سپهساالر که نآ حكم  بهمجمالً
 يپناه خالفت حضرت عاطر خاطر يرضم يزينهار طلبان امان خصوص يرااميدو ارباب پاس و نيست

 و حقيقي ولينعمت خرسندي و خشنودي و خداوندي حضرت رضامندي تحصيل براي الجرم، نه
 امان اعطاء و استشفاع ارباب ءاعفا مقتضي اتبالذّ آنحضرت اقدس ذات كه خويش مجازي خداي

 و بيچارگي بر مالجر ايمان و اسالم اهل جويي زينهار باب در خصوص است استئمان اصحاب به
 و عرض و جان و مال  بهرا متحصنان ساير و او نخست آورده رحم او اضطرار و اضطراب و انكسار
 پيشواي آن ةمسلوك ةطريق پيروي بنابر آنگاه. داشت مسلم همگنان بر مان و خان و داده امان ناموس
 شبخشاي و مال ششبخ و محتاجان حوائج قضاي و نيازمندي كامرواي كه استقبال و حال سالطين

 عفو مجرد ءاكتفا ننمود پسند تنها جانبخشي  بهاو ةدربار است آنحضرت اقدس طبع مقتضاي جان
 ةقدو آن ةمعهود آداب و مقرر دستور چنانچه  ونگشت خرسند دخو از امان دادن محض  بهناكرده
 سايرو ٣ داشت مفتوح او روي بر باب هر در بخشايش و بخشش ابواب است كرام ةقبل و كرم ارباب

را خود شتران و فيالن مجموع نموده سرانجام خرج مدد و٤ مراكب و رابرد بار خصوص او عياتمد 
 در داد و فرستاد او جهت  بهكرده شتران و فيالن همانبر  بار روپيه لك نيم دو و پالكي منزل چند با

 جز پيشه كرم ٥كدامين الواقع في. نهاد ديگر  دهش را آيينيو دادو  داد نوازي عاجز و بخشي مانده
 كه رساند پايه بدين را دشمن نوازش مراتب و آثار مكارم دستورالعمل ٦عوض اين پايدار دولت ياوليا
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 رسايي ايهم اين را بخشش جاوداني دولت ياعدا و جاني دشمنان  بهجان يكجهان بخشايش از بعد
  .بخشد شانبدي كرده بار پيل باالي بر دينار و درهم باال پيل كه دهد

 عدوبنديهاي ايهم آن از بعد گرانمايه گشايي قلعه دست اين از خان فتح چون سخن ملخص
 زودي  بهفرستاده كامگار سپهساالر نزد را حصون و قالع ساير مفاتيح حال در كرده مشاهده رستمانه
 بست و نمود متحصنان ساير و نظام بي و خويش العي و اهل و اثقال و احمال تحويل و نقل در شروع

و  منتسبان جميع و نظام بي  باخود و داد سپهساالر معتمداناختيار  دست  بهها دروازه همگي گشاد و
 اه باره و حصون جميع يكباره و آمدند بيرون قلعه از تير ماه ششم دوشنبه روز در درونيان همگي

 و دولت ياوليا فتصر  بهداري قلعه مايحتاجو  اسباب ساير١ و كالن و خرد توپ يكهزار قريب با
 شده قلعه٢ داخل پايدار دولت ةدعا مجموع نامدار سپهساالر  و درآمدشريفه ةخاصّ سركار تحويلداران

 شدهمصر  جامع مصر آنوال در رجهانگي عساكر اجتماع كثرت از كهد آبا دولت ةجمع مسجد در نخست
 منبر برفراز تازگي  بهكشور هفت ملك عروس ةخطب و آوردند جا  بهبنياد ابد دولت ازديار دعاي بود

 جالل و جاه خلود برآمده سپهر پايه هنُ منبر درجه نهم به٣ آسمان هفت مالئك و برخواندند پايه سدره
 آمده طلب مدعا و گو آمين امين جبرئيل آن هميان در  ونمودند استدعا يدعا طي در دوم صاحبقران

 درگاه از است زمين و آسمان اهلعمدة  مطلب كه يعظٰم ةدولتكد اين جاويد اقبال و دولت دمزي
 شير خان  بهچنانچه شورستانك صاحبقران اين قرين ابد دولت كه اميد. نمود درخواه منّت بي وهاب
 فروگرفته است واقع ختا جوار در كه آشام و كوچ كامروي جبال تا بدخشان كوه هندو از طول

 تا قاف عنقريب دهدرآور اقتدار ةحوز  بهرا دكن قندهار تا رداو زمين مجاور قندهار از عرض حساب به
 و تيغ زير بهرا  باختر٤ اقليم تا خاور كشور از كه انور مهر مانند راتا قيروان  قيروان يعني آفاق قاف
  :، فردددرآور تصرف و تحت  بهدارد نگين

  استعجال بولـق  بهالهي لطف كندش  نارفته فلك اوج بر كه دعائيست اين  
 وف توصي از اي جمله سير  بهنخست گرانمايه ةوعد يوفا ةواسط  بهزاد ني واسط ةخام جواد ناكنو
. رود مي آن رت صوتصور برسر واقع قرار از آنگاه نموده ادا مقام حق وام حصين حصن اين تعريف
 است برين چرخ ةبرازند ةدنررآوب آفرين صنعت ابداع صنايع ةعمد كه هماناد آبا دولت آثار بديع حصار
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 اسم  بهجز كه است اكبر طلسم چه هللا اعظم ما مصنوع، كردار و كار و مخلوق ةپرداخت و ساخته هنَ
 يد يياعجازنما بدون كه است پيوند جادو ديوبند ةعقد چه اين و نگردد شكسته عالم صنايع اعظم
 غرابت و محيط رفعت و ساحت فسحت غايت از دهر ةعجوب آن چنانچه نشود گشوده خدايي قدرت
 انديشه مقياس١ احكام مناط قياس و تخمين ماهنگ  بههندسه و وضع وصيتخص و هيأت و طرح

 و اساس متانت و حصار حصانت فرط از همچنين  وگردد نمي نظير اقليدس نظر اسطرالب مهندسان
 شود نمي عدوبند يگشا آفاق سالطين تصور كمند محاط آن فتح آرزوي تحسا جا منعت و فضا بسط

 بدون ياو  شد تواند پذير وقوع امكان حيز در آسماني توفيق  بهجز تسخيرش تيسير که نآ جاي چه و
 كوهساري فراز بر آن بنياد چه. يافت تواند استيال ةسرپنج زور و بازو نيروي از زبردستي باال عالم تأييد
 طائر و نكند گذر تيغش پاي  بهنگذرد خويش زا تا صرصر السير سريع بريدكه  افتاده اتّفاق طراز رفعت

 هر تابان مهر. نسپرد طيران طريق قطع  باسرش دو تيغ مقراض سهم از نريزد مژگان شاهبال تا پر تيز
 آن دامان طرف  بهغروب پاي گاه شام هرو  برآرد آن جيب ةلّك آن از گريبان گوي چون سرطلوع بامداد
 دامانش دور بر آسمان تور و كرد تواند نمي درازي دست مونشها رنگ بر گردون شير ةسرپنج. درآرد

 ايهم آن  باانجم ترك و انداخته سپر سرش تيغ پيش انورش خورشيد ةتيغ. نمود نيارد تازي ٢اوگ
 كشتزار ةسبز از شنهامو نخجير ةرم باخته، نظر نور پنجم انجمن در تيغش برق اشتلم از جگرداري

 خزيده، فلكي شير سيش و پپ در پلنگش چنگ ةانديش از جدي و حمل و يدهزگ چراگاه اخضر چرخ
آن  پايين در كه زيتس گردون ةبار چهار از هريک ريز خاك اساس كه سپهر حصار هشت نمودار !زهي

 ةكنگر زن چوبك هندوي مكانيواال و نهاده اثير ةكر فراز بر سرافرازي پاي است واقع پايان بي كوهسار
 وقوع شكوه قاف سركش كوه آن برفراز كه٣ اي چهارگانه ةبار جاي چه زده انكيو ايوان برسر تخته آن

 چهار پاي و گشته گستر سايه افالك حصار نهم ارگر برس كاف سركش٤ مانند همگي انداز سنگ يافته
 درگذشته گردون ةتيغ سرحصون از واقع در است نهم سپهر نه ده حقيقت در كه آن از هريک٥ ديوار

 بخت و بلند همت رفعت ةپاي  باهريک ةپاي رفعت تكلّف بي  چهگشته ديگر رسپه همان چنانچه
 خردمند رأي و دانا فكر متانت اساس  بههمانا آن اساس متانت  وستاو بردوش دوش ارجمند
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 بسط  بازمين بسيط فسحت كه است واقع كوه آن تحت در كه عميق خندق تر بديع همه از و آغوش هم
 كه غورش بعد نپايد برابر آن عرض و طول  باپهناور محيط بحر و يدبرنيا تشحسام محيط تحسا

 محيط از ريشه و رگ فن فرهاد خاراشكن استادان ةتيش نوك كاوش  بهپيشه مهندس ةانديش نفوذ مانند
ه  بهتفكّر استغراق جاي اغراق بي دوانيده مركز  بهارض ةكرر لجمحيطي فرژ بدينسان كه است تحي 
 اخضر چرخ اوج بر شر و شور موج كه آبش الطمت وفور  واند داده جا خارا دل در ١چسان را گرفش

 محيط كه پاياب بي بحري گونه بدان كه است خرد تصور استعجاب و استبعاد محل هللا جل. زند مي
  .گنجيده طرف يك  بهگرداب آن در چگونه نمود تواند مي سرشار را گردون واژگون

 از باره هزاره همگي كه باره چهار آنجمله از و حصار هشت بر است مشتمل كورمذ ةقلع باري
 ثوابت هريک رفعت تقدير و اند بيش مقدار حساب  بهو٢ پيش در قدر شير خان  بهسياره سبعه فلك
 ديگر چهار و است واقع كوه فراز بر انديش ثبات قياس و وهم مقياس اقتدار از بيش ستاره شماره چون
 چنبري چرخ برابري سر و دهند درنمي اخضرسپهر همسري  بهتن چنبري٣ حصون آن از يك هيچ كه

 هنگام در كه ليناو باره و اند هدرآمد يكديگر دور بر آسمان ابر دو چون كوه دامان در آرند نمي فرود
 عنبر نهاده اساس دكن تسخير  بهدوم نوبت شاهزادگي، نامةعهد در ثاني صاحبقران حضرت توجه
 سيوم و »كالن ةقلع« يعني هاكوتم دومين و »عنبر ةقلع« يعني است نامور عنبركوت  بهكه است حبشي

 را ارهردوسپ نمودار آن كوه ةدور و اند نامي نامي  بههريک عالم اين ازو  »سياه ةقلع« يعني الكوتاك به
 سماك  بهسمككه از  آن سمك جمله از رع،ذ چهل و يكصد ارتفاع  بهاست شرعي درع پنجهزار كه

 است صمائي ةصخر همانا كه را ٤خارا سنگ آن و اند رسانيده آب  بهتراشيده سو همه از كشيده
 تا پاي از تماشايي دهشت بنابر آنجا گينظّار همواره که نآ وجود  با كهاند ساخته همواره اش ميانه به

 عمق و هدرع چهل عرض  بهخندقي نآ اطراف برشود  جاي پاي نظر بند نمي هيچ شود مي بند سرنظر
 و پايان بي هاي پايه زينه هنُ مشتمل بر راهي كوه دامان٥ از و اند فروبرده ناياب صلب سنگ در هدرع سي
 چنانچه رفته پيش كوه درون از جا همه كه اند بريده خم در خم منار راه عالم از شاخ در شاخ ةشعب

 كه است منشعب و پيچيدهو  باريك طريقي  بهرا آنو  كند برمي آن گريبان از سر رفته رفته رونده
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 در  وزند مي باز سر سودا اصحاب بن و سر بي ةانديشو  ماليخوليا ارباب پيچ در پيچ خيال برابري از
  وآرد نمي كم پاي اصالً نياز و آز اهل گم در سر آرزوي و امل طول پايان بي وادي از درازي و دوري

 مشعل و راهنما بدون و ندارد راهي طريق هيچ راه كوره اين جز كه واال ايه ارهب آن باالي ةطبق که نآ با
 حصن آن در اليز ثلالم في١ اگر كه است اي مرتبه  بهمحكمي در ني،. يافت نتواناز آن  شد بيرون راه

 استخالص جاي چه كند، نمي گذار طراخ  بهآن ةمحاصر خيال را دستان رستم گردد حصاري حصين
 آن استحكام تحصيل بنابر بيني پيشو  احتياط راه و حزم روي از پيشينان قلعگي تيصالاس و قلعه

كار  ساخته تابه ةمثاب  بهآهن از لوحي نيز باال طرف از شده بند در اين ةدرواز  بهپايين سمت گذرگاه
 محال ٢فرض  بهاگر كه اند انداخته راه آن روي  بهوجنگ مقابله پيش نرود   بهتنگ و دشوار گشته معامله

 دست. نرسد جايي  بهگشته كوتاه سو همه از٣ دستكه  روزي روزگار قضاياي مقتضاي  بهكه آنجا از
 را آن اي مرتبه بهو  برافروزند آهنين لخت آن زير  بهبسيار آتش الكي آخرالدواء٤ ساير مثل طبق بر آخر
 حرارتو  جوش و زند سافلينال السفل زيرين سرطبقه بر افروختگيو  تابناكي ةتخت كه سازند تفته
بل  بخارانگيز سقر دهليز ةطريق  بهراهگذر آن سرتاسر چنانچه رساند مي اثير كره فوق بما شرارت ةشرار
  .نمايد محال محل نآ از گذر مجال را سمندر گشته خيز شعله

 در كه كشور اين نامي قالع از ،است »دهاراگر« و »ديوگير« آن باستاني نام مذكور ةقلع كه لصالحا
 ندارد، اطّالع ديگري و از دنيا كهن يما نجز آن يبنا يمبدا ازو  است المثل ضرب مورد محكمي
 بر خرد الحق. است ديوان ةنهاد اساس اين از پيش قرن و ورد هزار هزاران در هنود گمان  بهچنانچه

 بن جان ةنهاد اساس البشر ابي فطرت از قبل شايد كه گشايد مي احتمال راه و دهد مي گواهي معني اين
 بشر كار غريب بنياني گونه اين كه آيد نمي باور را خردمندي هيچ نظر ةمالحظ از بعد چه. باشد جان
 بنشست محاصره مدت طول از پس كه غتغل محمد سلطان٥ عهد تا باز الدهر قديم از و بود تواند
 ثاني اعظم خديو ياعظم دولت ياوليا مگر نشد مستولي آن بر بجز ديگري آن بر دست ةمنصوب

 تأثير كه صادقه نيات عظيمه عزائم و آنحضرت بلند اقبال آيات قوارع نيروي به٦ كه معظّم صاحبقران
  :شكستند درهم را دژ كهن اين قديم طلسم دارند مهيعظ سور و عظام اياسم
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  سـخت  هرچنـد  درمـ  بـر  كار شود
  چيــز هــيچ ســمك تــا ســما اوج ز
  تـالس روز  بهدـباشــن روزي وـچ

ــه ــد ســستي ب ــال ز گراي   بخــت اقب
  پشيز خواهي گنج، شمر خواهي تو
  تـدس  بهدـايـيـن ازوـب رويـيـن ز

 ةمژد و روزي نصرت دولت ياوليا فيروزي و فتح بشارت متضمن سپهساالر عرضداشت مجمالً
 از پرنور حضور انجمن سالهمه ه معهود رسم بنابر كه تير ماه از تير روزد آبا دولت حصاربند گشايش

 افزاي سعادت كاميابي و كامبخشي عين در حضرت بندگانو   بودذيرپ زينت گالبي عيد جشن ينآذ
 دو اين باد مبارك رسوم مصير جاويد ةدولتكد هواخواهانو  رسيد بودند، خالفتسرير  الشرف بيت
 ةگورك اعلي االمر حسب  ورسانيدند اثير چرخذروة   بهشادي نواي سرور و سور اهل كرده ادا سعيد عيد

 تازگي  بهديندنيا و  پادشاه ينآي فردوس انجمن اين در هم  ونواختند شاديانه رسم بنابر را واال دولت
 خاصه خلعت عنايت  بهرا سپهساالر نخست آمده جانسپار بهادران و وفادار هاي بنده ١اريزگ سرحق

 بود طال زين  بهيمجلّ يكي كه خاصگي اسب دو و مرصّع شمشير و مرواريد و لعل٢ ةتكم ،نادري با
 ديگر فيلي ماده و زربفت مخمل پوشش و هنقر يراق  بهمزين يمان تنومند فيل نام »لد «و ساز با
 سيد دست  بهرا همگي نواخته فيل و اسب و خلعت مرحمت از نيز را زمان خان و ساختند زرافراس٣

 نصاب كامل دوراني خان تطابمس خطاب  بهرا خان نصيري و داشتند ارسال بخاري علي لطف
 و اصل از سوار پنجهزار و ذات پنجهزاري پايه  بهرا منصبش ةمرتب ساخته شادكامي كامياب و بلندنامي
 از قدرش ةپاي واال تمکرم آن ارسال بنابر هفرمود مرحمت بدو فيل و اسب و خلعت و رسانيدند اضافه

 يساق اين در هريک كه درگاه هاي بنده ساير ةجميل مساعي و افزودند امثال و اقران اقدار درجات
 هريک و نديدگرد عنايت نظر منظور همگي هافتاد مشكور بودند شده نمايان اثر مصدر يافته تردد توفيق
  .يافتند بندگي نيكو ةنتيج شده سرافراز قدر و حال سزاوار

 كارو  بود انجاميده ناحس وجه بر خاطر پيشنهاد رسيده انصرام  بهاهم  مهماينكه  ينوال ادر چون
 و بودند شده المرام مقضي و كامياب همگي گشته فرجام ابد دولت ياوليا كام  بهروزگار و مدعا به

 چنانچه گشته منكوب و مخذول و مغلوب و مقهور بالتمام الحمد للَه دايبن جاويد ةدولتكد اعداي
 قوه حيز در و نيافته سرانجام خوبي و خيريت به٥ ه كبود نمانده كاري جنوبيممالك  سرحد در بالفعل٤
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 تا آغاز از كهد آبا دولت محاصره مدت در شعار اخالص جانسپار بهادران نيامع اين  بهو باشد مانده
 و عسرت علّت  بهخصوص بودند كشيده آزار و اضرار و صعب و تعب انواع كشيد اهم چهار انجام
 مقابله  بهمعارك در پيوسته را مذكور مدت معٰهذا بود، شده ناشي آذوقه قلّت رهگذر ازكه  معاشي تنگ

 بودند پيش در بيش ذوق اهل از همتعدد مراتب  بهعدت شير خان و عدد حساب بنابر كه غنيم مقاتله و
 نوبت به اوقات اغلب معاني اين  بابودند آمده فائق كوشش و تالش محض  بهجا همه گذرانيده١

د آبا دولت از رسد نگادنرسانمدد  و مدد و آذوقه رسانيدن براي مکرر گزيده كهي ةعمل همرهي
 گفت توان مي تكلّف ارتكاب بي چنانچه نمودند، مي شدو  آمد است كروه صد  بهنزديك كه پور برهان به
 لكُ در دار زين مراكب پشت و باشد نرسيده زمين روي بر زين انهخ از مراتب اين در راكب پاي كه

 حصار نگاهباني كه قرارگرفت جمله اين بر سپهساالر ايآر صواب رأي آن بنابر نديده لج روي
 كه درگاه هاي بنده باقي  باخود ردهپس جانسپار كارگزار سرداران از يكي بهرا  آن مضافات ود آبا دولت

 چندي و شود رپو برهان متوجه گرفته همراه را نظام بي و خان فتح آيند فاضل قلعه پاسباني كفايت٢ از
 آسودگي  بهچند نفسي سپاهيان تا گيرد قرار خوشحال و بال الفارغ آرميده سرور و امن مقام آن در

 سپاهيان بنياد مصلحت داد قرار و اساس صواب دستور آن طبق بر و دهند آسايش را ستوران برآورده
 عدوبندي  بهسرنو از بسته كار است شكار كشور گير آفاق سالطين آيين خرد قانون موافق كه را داده قرار
  .درآيند گشايي اقليم و

 شمار بي مشقت و ياربس سختي شاق يساق و دشوار  مهمآن در وفاق و وفا ارباب چون بالجملهو 
 دليران از كسي الجرم ،نمودتوان  داري هقلع ةسرماي را آن كه نبود آذوقه قلعه در معٰهذاو  بودند كشيده

 اين در نشده دشوار كار آن تکفّل و تعهد متصدي نمودهن مبادرت صعب امر اين قبول  بهجبين گره بي
 رهگذر از و بيشآيين  اخالص نصيريان و ديرين فدويان اكثر از شفيصا ارادت كه دوران خان حال

 گرفته خويش بر خدمت اين تقديم پيشاني گشاده بود درپيش قدم هزار عقيدت صدق و خدمت قدم٣
  .نهاد پيشفرا همت امگ ارادتصدق  روي از

 اقدام كه دانست ديده، هنجار سخت دشوار امر اين سزاوار را مشاراليه خان ،خانان خاِن چونو 
 ناردگسر شايان كه نماياني جمعيت معٰهذاو  آيد برمي مذكور خان دست از كماينبغي اهم٤  مهماين به
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 گزار كار كارطلب جرار سوار هزار دو يساق آن در مراتب اين وجود  بانانچهچ ،دارد نيز باشد كار اين
 و خان يمرتٰض دسي گذاشته بدو را خدمت اين انستهد و ديده رو اين از داشت همراه هميشه و موجود
 سرداران ديگر و زمان خان  باخود و داشت باز همراهي بهرا  واال مناصب ارباب ازديگر  چندي

 همه بيجاپوري ر اثتفرقه فرقه راه عرض در و شد مقصد متوجه گرفته مصحوب را نظام بي و خان فتح
 اقبال موكب بهادران از چند تني چون. آوردند مي جا  بهچشمي شوخ مراسم نموده خودنمايي دور از
 و ساختند مي فرار وادي  بهادبار بناي گذاشته را خود جاي انداختند مي جلو ايشان گوشمال آهنگ به
 كه وريهد تاناجي چنانچه .كشيد مي نيز سربازي  بهبازي دست از كارشان تازيها يکّه بعضي طي رد
  .رسيد قتل  بهميان اين در بود خان عادلسپاه  عمده سردارن جمله از

 و بود شده انبار آنجا بسيار ذخيره که نآ بنابر گرديد اثر ظفر سپاه سرمنزل رگَظفرنَ نواحي چونو 
 راهي ردو و نزديك از رپو برهان مترصديان سزاولي و خانان خاِن اخبار حكم  بهنيز شمار بي بنجاره خيل
 الجرم بود گرائيده ارزاني  بهغلّه نوخ رو اين از رسيده پيشتر ايشان رسيدن خبر و شده پادشاهي لشكر

 و مراري حال اين درو  آنجا در توقّف٣ قرار چندي اشتهد منظور منصور عسكر٢ رفاهيت١ سپهساالر
 كه قرارگرفت آن بر بنيادشان فساد رأي آراسته كنكاش انجمن خان عادل گروه مخذوالن باقي
 اين از گرم تا آويزند صالح و صلح طلب دامان در نياز و زعج ويزادست  بهگذشته در آويز و سرستيز از
  وگشايند خود روزگار روي بر امان و امن ابواب در اين از برده سالمت و عافيت منزل سر  بهپي راه

  وفرستادند درگاه هاي بنده لشكرگاه  بهئياستدعا اين خواه در براي را رندولَه پدر ،فرهاد آن بنابر
 و ديانت بي مردم پيمان و نشايد را دانا وثوق غدار ةپذيرفت و گفته :كه اند گفته خردمندان که نآ حكم به

 باشد ايمان  بهمؤكد اگرچهو  شود مي ناشي ايمان و دين عدم از كه رخوا زينهار نااستوار مكّاران عهد
 آن عهد مطلقاً آيين خرد منش متكح نويين آن. ماند نمي چند دمي از بيش مل نشأ و گل ةنفح مانند
 مطرودي آن مقصود پيو  ننموده معاهده قبول اصالً نشمرده اعتبار و مادتاع محل را عهد بد فرصتان كم

 و يدنسرا مي مكر فنون داستان نهاده دستان و فريب بنيادبر  كار مدار كه را فرهاد هبرد مردود و چند
 مراد فوز و مقصد نيل بي الفور علي شيدهك رخسار بر حرمان نيل خواند مي خدعه افسون افسان
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 آن بر شرارت و سريرت ؤس بل بصارتو  بصيرت عدم را فرصت كم چند نظري كوتاه آن الجرم
د آبا دولت متوجهراه  زا دور ةانديش اين  بهنموده معاودت سعادت موكب نزديكي از١ بالفعل كه داشت
 است جمع غال٢ كثرت و دعد قلّت اينوال او لشكر در که نآ بنابر دوران خان جمعيت رب كه شايد شوند

 كه ملچارها همان در جمع خاطر  بهشتافته يكسرد آبا دولتتا  ناقص پيشنهاد آن بنابر. نمايند دستبردي
 كه آوان اين در دوران خان و گرفتند ييجا بودند نيافته هاآن هدم فرصت ساخته ظفراثرعسكر  بهادران

 اين گرفته ميان در رواربچن را قلعه ةدائر ورد كار از دور فكرهاي  بهبدعمل امل دراز ٣فطرتان كوتاه آن
 از مکرر نمايند فتح راست بضر و دست زور  بهرا آثار خير حصار آن كه داشتند خارج آهنگ

 رعاياي که نآ بنابر  ونمود بليغ تأديب و تنبيه را مخذوالن آن دريغ بي تيغ ضرب  بههبرآمد حصاربند
 سپاه احاد و سردار از همگنان سلوك حسن و عهدي درست علّت  بهآن نواحي ود آبا دولت پرگنات
 غلّه دارند دارياپ دولت ياوليا  باسروكار بعد من كه دانستند مي شده خاطر مطمئندل و  آرميده ظفرپناه
 كمتركشيدهتنگي  آذوقه كمي رهگذر از محاصره مضيق در متحصنان. بودند آورده فروختن  بهبسيار

  .نكشيد عسرت  بهكارشان
 ماه رخااو ديده نظران خيره بدان نمايي چشم در مصلحت يافت خبر غنيم دليري از خانان خاِن چون

 معني اين از دكنيان و شدد آبا دولت متوجه رگَظفرنَ از درنگ بي شمار بي حشم و بسيار ةآذوق  باتير
 ضبط و ست بو بند لوازم فرط بنابر معٰهذا  ودادند هار نداشتند كه تمكيني بناي در تزلزل يافته آگاهي٤
 گشت دننتوا حصار آن دور بر دور تيرانداز ده كه نداشتند اين ةانداز تير آن بر كه دوران خان ربط و
 مقيد ديگر الجرم بودند نموده معاودت لباس در هزيمت متيعز پيشتر گشته مطلق نوميد قلعه فتح از
 اي مثابه  بهالاآنو در گنگا بان رودبار كه راه اين از و٥ كردند كوچ مقام آن از الحال في نشده چيز هيچ به

 گمان آن نزديكي در كه تربنگو  كناِس راه ناچار گشت نمي مقدور آسان آن از عبور كه داشت طغيان
 در كه خانان خاِن چون  وشدند بيجاپور متوجه تمام شتاب  باگرفتند پيش داشتند پاياب  بهآب از گذار
بود  ربوده در عجلت و سرعت سبقلا قصب نظر تگ تيز پيك و صرصر السير سريع بريد از يلغار اين
 تصميم هماي آن وجود  با.نمود استماع را نفاق اهل بر ناگزير ةقضي همانجا اًاتّفاق. رسيد نگاو تري ةقصب به
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 بود عزيمت عين معني شير خان  بهكه مذكور صورت در١ را غنيم مراجعت وقت قتضايم بنابر عزيمت
 ده شده جانب نآ متوجه نيز خود و نمود رپو برهان معاودت رأي تصويب شمرده غنيمت حساب به

 هد  بهرا رسد گزيده همراهي تمام آگاهي  باكه ساخت روانه نمكا همان از زمان خان  بارا غلّه گاو هزار
 خود ساخته مقصد راهي بدرقه همراهي  بهرا آذوقه جمله جملگي٢ آنجا از و رساندد آبا دولت كروهي

  .نمايد احمد عود ةطريق آهنگ درنگ بي مؤيد و منصور عسكر ساير طريق  بهنيز
 بينش و پيشه خوض غورانديشه بعد بنابر رپو برهان دورو از بعد شعار متشها سپهساالر مجمالً

 دو آن مبادا كه شد مند هانديش داشته نگر عافيت نظر پيش را نظام بي و خان فتح خردي كم دور،
 شرائع شرائط مراعات حكم بهكه  آرد ناهنجار حركتي صدور بر ناقص فطرت پاييني نيش را انديش تباه

 عهد  بهوفا منافي كه منهي امر ارتكاب گشته فوري واجب ايشان دفع ملكي امور سياسات و عقلي
 نگاهباني  بهرا٣ جمعي نگاهداشته بند نظر را هردو احتياط و حزم روي از الجرم شود، الزم باشد معهود
 همگي نموده عمل بود بسته او اموال در تصرف عدم باب در كه پيماني مقتضاي  بهو برگماشت ايشان

 و مراعات باب در را نانهمگ است تدين شرط چنانچه  وسپرد ديانت ارباب  بهامانت باب از را هاآن
  .نمود سفارش آن نتايص شرائط
 يافت صدور زيور جمله اين بر دوران خان ةاربدر تمام عنايت روي از اعلي امر ينوال ادر چونو 

 اعتماد و اعتبار كمال  بهدار قبيله نژاد اصالت خانزادان از كه جهان صدر سيد خلف خان يمرتٰض سيد كه
 حدود آن ضبط كه مالوهصوبة  سمت٤ عجلت و سرعت جناح بر خود گذاشته قلعه در دارد امتياز

 ةخزان از روپيه هزار پنجاه مطاع جهان الحكم حسب الجرم  وگيرد پيشفرا بود يافته قرار او ةعهد به
 سپرد بدو را قلعه نموده مذكور خان تسليم خرج مدد رسم  بهبود لشكر همراه كه سركار شريفه ةخاصّ

  .شد روپ برهان داخل ماه دو عرض در گشته مقصد متوجه خود و

  پايان ابد دولت نمايان سوانح از
 دولت ياوليا سمع  بهتلنگانه واليت مرزبان هارتب راجه عرضداشت مضمون زا احيان اين در كه

 الهي ظلّ حضرت اقبال مفاتيح كارگشايي بنابر كه است ديگلور حصين حصن فتح رسيد جاويدانه
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 دست  بهمذكور حصار بست و گشاد كه مفتاح سيدي  ووالب که نآ از بعد. شد منصور عسكر روزي
 فرار وادي  بهيافته سخت مالشهاي سوار هزار سه دو وجود  باظفراثر لشكر از مکرر بود ناايش اختيار
 دربرده  بهجان خود دهدرآور زوال و فنا معرض  بهرا خود ناموس و عرض و منال و مال بودند شتافته
 بهادران اسير و ضبط قيد  بهفيل زنجير يك  بانايك بوال نكاحي زن سه و دختر و مادر چنانچه بودند

  .درآمد دست  بهحصاري عالم اين از شده هواخواهان روزگار روزي فتحي دست آن ازو  افتاد١
 سعادت  بهرا خود رسيده بنگاله از كنبو بهادر و خان قاسم ولد هللاعبدا تير ماه هفتم و بيست

 دو و هللا عنايت جانب از پيشكش سبيل بر فيل زنجير سه و رسانيدند٢ پناه گيتي درگاه بوس آستان
 از هوگلي ةقلع فرنگي اسيران ساير روز اين در هم و شد خاصّه ةخان فيل داخل بهادر بابت از زنجير
 االمر حسب عادل مير و قاضي و گذشتند انور نظر از بودند تن صد چهار ذكور و اناث ،كالن و خرد

 آورد اسالم نيت صدق و خاطر طيب  بهكه هر دندنمو تلقين طيبين كلمتينرا  ايشان پرور اسالم پادشاه
 شقاوت و قلب قساوت فرط بنابر که نآنا و رسد مقرر ةراتب  بهافتاده مبذول او ةدربار عواطف انواع
 عظام امراي از يكي  بهرا ٣نيچند هر نمودند نصيبي حرمان اختيار عظٰمي سعادت اين از ازلي جبلّي

 در حبس تضييق و قتل تهديد  بهداشته محبوس زندان ةمطمور ضيقم در را همگنان نخست كه سپردند
 رأي معروض را حقيقت شود روزي سعادت اين را كسي الحال ثاني سازند، مجبور و مكلّف قبول باب

 برسر همگي ترهيب و ترغيب طريق به٤ رفته رفته كه شايد گردد مقرر او جهة  بهنهازيرو كه نمايد اقدس
 در  ونشد بمترتّ مراتب اين بر اثري چندان پرور اسالم پادشاه اهتمام مايه اين وجود  با وآيند راه

 دريافتند جليل ةپايواال ةدرج اين قليلي و شتافتند سعير المصير بئس  بهحبس تنگناي راه از اكثر آخركار
 ارژنگ٥ ةنگارخان و ماني ةكارنام رشك بل فرنگ كار كه كار بهنا گروه آن اوثان و اصنام ساير چون و

 اعلي االمر حسب بود السالم مهعلي و نبينا علي يانبيا صور٦ آنچه آنجمله از.  درآمدانور نظر  بهبود
  .گرديد حريق و شكسته باقي و غريق نوج رودبار به

 تازگي  بهآمده مرحمت نظر منظور از مقدار عالي قدرواال هاي شاهزاده ساير تاريخ اين در همو 
 سرشار عاطفت كامياب باراني ةجام ياعطا فيض دريافت بنابر  وافروختند قبول نور پرتو از اقبال ةچهر

                                                   
  .ديوان,  ب١١٩برگ   .1
  .موزة دهلي,  ب١٤٢برگ   .2
  ).برتيش(چندي تن   .3
  .برتيش,  ب٧٣برگ   .4
  .ديوان, ١٢٠برگ   .5
  .موزة دهلي, ١٤٣برگ   .6



  نامه شاهجهان // ٢١٦

  

 احوال ساحت بر توجه نظر فروغ همچنين  وافراختند سرافرازي قامت سرنو از لباس اين در گشته
 ةسرماي انيبار خلعت عنايت  بههمگنان هانداخت صوبجات اننگاهبان و حضور كامگار نامدار يامرا

 مرحمت  بهگشته پادشاهي عنايت مشمول نيز مهاراج پسر سنگه راي راجه .اندوختند جاوداني استظهار
  .شده مباهي و مفتخر فيل زنجير يك

 خدمت ميقدت از يمكان جنّت حضرت دولت عهد در كه سرا خواجه خان فيروز امرداد ماه يازدهم
 نظر سرنو از بود شده مأمور آن اهتمام  بهنيز ينوال ادر بوده اقدس نظر منظور مقدس محلّ تنظّار معتبر

 فيروز خاطر كام بر باره يك ليف عنايت بهو  اندوز مفخرت عظٰمي سعادت اين فوز  بهو دريافت عاطفت
  .گشت

 تاب از تاج ةافروزند و تخت ةفروزند آن وهاج مزاج مذكور ماه پنجم و بيست شنبه سه روز
 رو اين از شده افروخته بود نموده روي شكال بر هواي اختالف رهگذر از كه سر گراني و تب ةعارض
 را جهانيان دبكال ان،جه جان آن شريف المزاج سؤ و دادند دست از رامآ و قرار ةرشت سر١ عالمي

 تلخ مايه اين  وكنند تهي قالب الم وفور و غم ريپ از همگنان كه بود نزديك ساخته سرگران جان با
 ديگرهم  بهديگر كه كشيد بدان كار و انگيخت ناسازي آب شكر آرام و دلها عافيت و طبايع ميان كامي

 دعاي جهت كرده كوتاه كاروبار از ستد حطال و صالح و بزرگ و خرد حال اين در مجمالً. نسازند
 كامل صحت و عاجل شفاي و برداشتند الهيجناب  درگاه  بهپادشاهي حضرت بندگان٢ درازيجان 

 مراسم جنابواال آن جاودان دولت و عمر مزيد باب در ودهمن مسألتايزدي  ةشفاكد از آنحضرت
 اعلي مأل گشاده آمين  بهلب باال عالم بيانوكر كرب و بال اين دفع دعاي مقارن و آوردند جا هي باستدعا
 داد دارد الزم را عالمي خير كه خير دعاي اين در عالمي و آمدند طلب اجابت مطالب اين برآمد براي

 و انفاق انواع و تصدقات و خيرات اقسام در از داده قرآني ختمات اتمام و خواني فاتحه و دعاگويي
 عاقبت  وزدند وابثا و اجابت دِر بر استجابت ةحلق نموده تشفاعاس نيز راه اين از و درآمدند ايثار

 آن ضمن در گيتي اصالح كه٣ ثاني صاحبقران حضرت المزاج سؤ دفع از شده انجاح مقرون دعاها
 و طبايع قوائم وگرديد  سداد و صالح نقري فساد حالت از باز عالمامكان  اهل امزجه است مندرج
 روز سه از بعد چنانچه قرارگرفت، و ثبات باره ديگر بود يافته راه بدان فتور و وهن كه اركان قواعد

 شده تزلزل بر مشرف كهكاينات  جزئيات ساير وجود اساس گشته حاصل كامل صحت و عاجل تفيعا
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 جاويد انتظام بود نموده يكدم پيوند  ازاميد عقط كه گيتي نظام ةسلسل  وپذيرفت كلّي تشييد بود
 مقدار و قدر فراز سرافرازي١ ةپاي شمار بي عواطف و سرشار هاي عنايت  بهپايتخت اطباي. پذيرفت

 و افتادند كامروا نقد روپيه هزار چهارده انعام و گرانمايه خلعتهاي  بهو نهادند خود اشباه اقدار و اقران
 بودند آورده تصدق اسم  بهنامور كامگار امراي و بلنداختر گوهرواال هاي زادهشاهكه  روپيه لك يك مبلغ

 خورشيد نواب سركار از روپيه هزار پنجاه مبلغ و يافت قسمت گيتي٢ نيازمندان  بهاعلي االمر حسب
 و سلطنت محل پرستاران و گمان بي ساير و صاحب بيگم جهانيان ةشاهزاد القاب قدسي احتجاب
 روزگار بي و بيوه زنان  بهبود آمده فراهم خالفت شبستان درون در صدقه سبيل بر عظام امراي مخدرات
 گهرهاي قرص و گشت فاقه و فقر جراحت ناسور راحت موجب هم در٣ كافور مرهم شده مرحمت

 خفقان رفع باعث رسانيده ظهور  بهدينار شربت خاصيت احتياج مرض ضربت خستگان دل مزاج در زر
  .گرديد روزگار پريشان اضطرار ضربان و نياز اضطراب و قلق

 واال درگاه آستانبوس سعادت ادراك  بهرا خود دآبا اله ةصوب صاحب خان سيف شهريور دوم
 آالت طال و آالت مرصّع از بسيار نوادر ظرائف و ذرانيدگ نذر طريق  بهروپيه هزار و مهر هزار رسانيده

  .كشيد پيشكش سبيل بر اينها امثال و

 سلطان دولت و بخت جوان ةشاهزاد اعني مقدار عالي بلنداقتدار كامگار نامدار ةپادشاهزاد واالي توجه
  دكن بالد ساير تسخير آهنگ  بهجنوبي ممالك سمت ه باعلي ارفع اقدس االمر حسب بهادر شجاع شاه
 روزگار روزي زمين روي درست ةاحاط نخست روز ةخان قسمت و الست عهد ةحوالتكد در که نآ بنابر
 نيز را آن كه دكنعرصة  سرتاسر دارايي اختيار زمام تفويض جاي و شده پايدار پايان بي دولت ياوليا
 اعظم سپهساالر ازلي قسمتو  نصيبه تحريك  بهالجرم اند، زمين و زمن داده خديو اقتدار دست به

 حضرت دودمان دولت خواهان و ديرمان دولت دودمان هواخواهان ةعمد كه خانان خاِن خان مهابت
 و روزافزون٤ دولت اين بروز و رظهو بروز روز كه بود اين بر پيوسته بوده قرين سعادت صاحبقران
 و بالد همه بل مسكون ربع ممالك اكثر رفته٥ رفته چنانچه شود تر نمايان و ظاهرتر مقرون ابد سلطنت

 اقاليم اقطار چون زمين روي سالطين رقاب مالك اين تملك و تصرف تحت  بهكشور هفت امصار همه
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 محروسه ممالك داخل ملك اكثر كه ينوال ادر وصخص درآيد انور مهر نگين و تيغ زير  بهباختر و خاور
 گماشته واليت آن محال تتمة انتزاع و حصون ةبقي استخالص بهر راسخ عزيمت و عالي همت شده
 كهد آبا دولت فتح از چه رسانيد مي كمال مبلغ  بهباب اين در مبالغه و تأكيد حال همه و وقت همه

 و قرار اركان در قصور و سستي و فتور و وهن است رقعه آن نشين شاه و بقعه آن كرسي و دارالملك
 دولت قدوه آن براينبنا بود، يافته راه دكنيانو بنيان تمكين  تمكن بنياد در تزلزل افتاده دكن استقرار

 را کالمل امنظ ملك باقي خصوص ديار آن اهل و جنوبي تاوالي ساير اتخصوصي قتيحق دولتخواهان
 عساكر تجهيز از انديشه و كار اين فكر خواه در نموده رفع واال درگاه  بهعرايض عرض در و مکرر

 و آفات عروض احتمال و الجم ضيق و فرصت تنگي اظهار و ساخت مرفوع تكرار ةدرج  بهظفرآثار
 و امهال تجويز عدم و استعجال و التماس ساخته مذكور احوال اين خالل در موانع و عوايق تخلل
 چون كه داشت معروض خيرانديشي و دولتخواهي١ راه از چنانچه آورده جا هاين باب ب در اهمال

 و عدوبندي زودي و تازگي اين در شاق يساقهاي كشيدن بنابر صوبه اين٢ يكومك لشكر از
 تمامتر هرچه زودي  بهكه تاس آن دولت صالح مناسب شد نخواهد متمشي كماينبغي كشورگشايي

 زوراند تازه و نيرو قوي بالفعل بوده آسوده مديد مدتي كه منصور لشكر درياي از امواج بحر افواج
 و جهانگشايي اسباب ساير  بابلنداقبال بخت جوان هاي شاهزاده از يكي سرداري  بهرفته اختيار٣

 روزگارو  كام  بهكار زودي اين در آنحضرت كشورگير اقبال  بهتا يابد ارسال صوبه اين  بهكشورستاني
  .گردد فرجام ابد دولت ياوليا مرام وفق بر

 گيتي حضرت بندگان انجاميد تكرار  بهكار اين انجامسر ةدربار سپهساالر عرايض چون مجمالً
 برشده بود از خدا خواسته  خواه خداازل عهد در كه را معني ناي ثاني صاحبقران سبحاني ظلّ ستاني
 و نمودند عمل است كار برآمد ئلدال و روزگار مساعدات جمله از كه وقتفرصت  مقتضاي وفق

 خصوص .دارد روا تهاون و تكاسل نموده اهمالتجويز  امور اين امثال در پرور دانش خردمند چگونه
 چنانچه گردند مي خبردار و ملهم كار بايست در و وقت ناگزير  بهاالب عالم از كه كامگار مؤيد ملوك
 و آورد ازل اقبال كارفرمايي٤ وجود  بااحوال اين امثال در واال ةطبق اين برگزيدگان كه است مقرر

 نمايند مي پيشنهاد كه امري هر مبادي در يابد مي اتّفاق بدان كار بهبود كه پرور الهام خاطر ييراهنما
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 مقدمة بنابر اگر. دارند مي مبذول جميله مساعي آن پيشرفت مايحتاج امانصر و مصالح امجانسر در
 گردد مي ميسر مقدور آن اتمقدم آينه هر گشته مقدر حكمت حكم بهكه  امور از امري هر كه همقرر
 اتمام آهنگ درنگ بي و گيرند مقصود شگونو  زده مراد فال و رود پيش خوبي و خيريت  بهرفته رفته
 اين باشد شده خداخواه ديگر امري نخواسته خدا اگر  وآورند جا  بهاهتمام در تمام كوشش نموده آن

 عمل است بشارت١ عين حقيقت در كه اشارت بدان شمرده توفيق عالمات و تأييد اثارات از را معني
  .نگاهدارند داري خويشتن نيروي آن مانصرا در خوض زمام و نمايند

 دومين كبٰري خالفت بازوي نيروي  بهبرآيد دلخواه وفق بر خداخواه امر اين قدماتم چون الحاصل
 ساير از را شجاع شاه سلطان دولت بلنداقبال بخت جوان ةشاهزاد عظٰمي سلطنت اورنگ ركين ركن

 بيست مطابق ز يكشنبه ششم شهريوررو از و برگزيدند عظيم امر اين تقديم جهت  بهعظّام هاي شاهزاده
 هزاري ده منصب را عنايت نظر ةبرگزيد آن گشته سپري گري ده الظفر و النصرب ختم صفر ماه دوم و

 و طوغ تومان و نقّاره و علم مرحمت از و٢ افراختند كامگاري تارك سرنو از سوار پنجهزار و ذات
 راه و شگون روي از كه تر و مرصّع ةهپوگَ و مرصّع شمشير و مرواريد و زمرد ةتكم نادري  باتشريف
سمت  تسخير  بهتوجه وقت در اقليم اين گشايان كشور پذيرفته نگارش مکرر چنانچه فال حسن
 ديگري و مرصّع زين  بهمزين يكي خاصّه صرصرنژاد اسب سر دو و گزينند مي سواري آن بر جنوبي
 يعطاو ا ديگر فيلي ماده و زربفت مخمل پوشش و سيمين يراق  باخاصگي فيل و طال زين  بهيمجلّ
 و مرتبهواال تازه بخشيده الذات كريم القدر عظيم اعظام و اكرام ةسرماي انعام رسم  بهروپيه لك شش مبلغ

 خاص تاعناي پايه بدين را پايهواال منزلت عالي آن اندوز بركت روز ين ادر هم  وساختند بلندآوازه
 جناب تأييد بدرقه هياهمر بر همت دستوري هنگام  بهو فرمودند صوبآن مرخّص بودند نموده مختص

 نامتناهي٣ افضال و فضل ةعطاكد از بلنداختر آن ظفر و فتح استدعاي و دعا  بهدست گماشته الهي
 الدعوات حضرت مجيب درگاه ازدرخواه  اين اجابت طويت صدق نيت و اخالص روي از و برداشتند

 و مراتب پاس جانب و رعايت عنايت كمال راه از و خواندند خاطر توجه و ترقّ كمال  بافاتحه نموده
 ٥رت  بهسعادتدولت و  قرينواال٤ ةدولتخان ةدرواز از هم كه فرمودند نفرموده ظاهر صورت حفظ
  .گردند مقصد سمت روانه داده نوازش نصرت شگون و فال براي را دولت ةگورك و شوند سوار
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 داس هليتَبراجه  ولد هنگِس يج راجه و جهان خان سيد واال مناصب ارباب و عظامي امرا جمله ازو 
 بر مدعا  بهبود نموده يندولتخوا خطاب ماسالت آوان اين درهم  كه خان خواص و خان يورد هللا و

 خان قزلباش و نتَر راو پسر نگهِس هوماد و انصاري خان رشيد همچنين و يافته كامراني استدعاي طبق
 و گوالياري داس رام راجه و راتهور بهيم و روزافزون راجه بنديله چندرمن و بارهه عالم سيد و افشار
 و سور خان حبيب و قزويني خان قمر و نالدي جمال و خان زتا يکّه و خان اصالت و خان خليل
 ركاب در اشتباهسپهر درگاه هاي بنده از ديگر چندي و بهادر خان نمردا علي ولد هللا كرم و خان شيرزه

 بسيار ةپياد و احدي و سوار هزار دهچهار قريب جهت همه از و شدند معين عالميان ةشاهزاد سعادت
 ملتزمان سلكدر  پيوسته كه حضور يامرا تابينان از ديگر سوار هزار دو  باكماندار و تفنگچي از

 نامدار امرايساير  از هريکو  ندگشت مقرر بلنداختر ةشاهزاد مالزمت  بهباشند مي منتظم انتساب سعادت
 وقت و حال سزاوار پذيرفتند١ تلقين سعادت نگينسپهر مكانت خورشيد ةشاهزاد خدمت در كه نامور

 خلعت عنايت  بهجهان خان سيد چنانچه٢ شدند، رخّصم گشته مختص خاص عنايتي  بهمقدار و قدر و
 خان خليل و خان دولت و خان يورد هللا و هنگِس يج راجه و ديگر فيل ماده  باخاصگي فيل و اسب و
 ةمرتب  ويافتند سرافرازي يسروپا  بهجمعي و اسب عنايت  بهديگر بعضي و اسب و خلعت مرحمت به

 خدمت تقديم از رسيده سوار پانصد و ذات پانصدي و هزار ةپاي  بهاضافه و اصل از خان اصالت
 براي اليه عمرها كل عامره ةخزان از روپيه لك دو و يافت متقد اقران ساير بر ظفرپناه سپاه بخشيگري

 صوبه خالصات خزانه بر ديگر روپيه لك پانزده داده همراه مؤيد عسكر دربايست جزئيات خرج مدد
  .نمودند برات مالوه

 صفاي وارادت  صدق  بهجاه مانآسدرگاه  هاي بنده ساير از كه خان صادق ماه سوم و بيست
 عامه انديشي نيك و خيرخواهي  باصفات كرامتذات  شرافت كمال ازو  داشت امتياز سعادت عقيدت
 و پيمود پروردگار رحمت جوار مراحل گرفته پيش ارتحال راه ةعارض اندك  بهبود نموده جمع هللا خلق

 اخالص حق اداي مقتضاي  بهآيين ارادت نويين آن ديرين خدمت حقوق آگاه، حقائق ارزگ حق پادشاه
 عقيدت حسن نقد اختيار و امتحان مقام در مکرر كه را او الصدق خلف مهين خان جعفر تازه خالص

 اخالص از مادرزادش صادق ارادت جعفري زر و٣ بود آورده كار روي بر درست عيار جوهر خدادادش
 سرمدي افتخار ةدو ما ابدي اعتبار سرمايه و داشتند مرحمت نظر منظور سرنو از برآمده بيغش آزمون
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 اين  بهپرسش مراسم قيامت قيام روز تا را مرحوم آن١ باقاع و اخالف ساخته آماده و مهيا سلسله آن
 و دلدهي براي رابهادر  بزي اورنگ سلطان بلنداختر، گهرواال ةشاهزاد كه افراشتند مباهات تارك روش

 دنفايزگردان اقدس مالزمت  بهبردارانش  بارا او پرسش مراسم اداي از بعد كه فرستادند او خاطرجويي
 هر دريافتند اعزاز و اعظام كمال  باپرنور انجمن حضور عظٰمي سعادت اين تازگي  بههمگنان چون و

 از و ساختند مفتخر و مباهي داده هفاخر خلعت مقدارش و منزلت و قدر مراتب ترتيب بهرا  برادر چهار
 اضافه و اصل از خان جعفر: افراختند موجب اين بر همگي مقدار و قدر  بهمناصب مراتب افزايش

از اصل و اضافه هزار و پانصدي ذات و  هزاري ذات و دو هزار سوار و روشن ضميرچهار منصب به
 اصل از بهرام و سوار پنجاه و صد دو و ذات هفتصدي٢ اضافه و اصل از را نحٰمعبدالرپانصد سوار و 

  .سوار صد دو و ذات پانصدي اضافه و
 رسول حضرت٣ ميالد ةفرخند محفل االول ربيع ماه مدوازده مطابق شهريور پنجم و بيست شب

 رعايت روي از ديندار پادشاهحضرت  بزرگوار شِب اين در  ويافت انعقاد ساله همه معهود رسم به
 خاك سرنقطه اين بر و گشتند مسندنشين نفرموده جلوس اقدس خالفت اورنگ بر ادبمراتب  نهايت
. دادند هشتمين سپهر كرسي ةپاي را زمين روي طبقه هفت ساخته اخضر چرخ محيط روكش را غبرا
 محفل آن در نخست چنانچه آمد، ظهور  بهكماينبغي متبرك شب اين ةمعهود مورس و آداب ساير مجمالً
 ترتيب  بهتر و كشخ فواكه و نقالت و حلويات و اشربه و اطعمه انواع كشيده عام اطعام خوان خاص
 ها خوشبويي انواع نفحات و طيبه بخورات اقسامو  روائح نوال، خوان٤ برخاستن از بعد  وشد چيده

 بود نموده رمعطّ ا رقمر فلك فضاي تا اغبر خاك سطح از كه قماري عود ددوو  برخاست سو همه از
 كه ارگجه بوي و پوشانيد عودي پرند دود فرط مجاورت از را اطلس سپهر خانقاه پوش كبود مجاوران

 مشام  بهگرفته هوا خاك عالم از بود ساخته ختن آهوينافة  همانا را زمين نافتتاري  مشك بسياري از
 ساير بامدادان گذشته ذكر و تالوت  بهعظٰمي القدرليلة آن تمام  ورسيد افالك ةسبع امعصو معتكفان
 هشت مبلغ٥ دادند آن امثال و شال و فرجي خلعت را تقوي و صالح اصحاب و دانش و فضل ارباب
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 و عمائمارباب  جميع بر افزوده بود روپيه هزار دوازده كه ساله هر معهود يمقرربر  روپيه هزار
  .فرمودند قسمت فاقه و فقر اباصح

 هزار گشته مباركعنايت  نظر منظور و عاطفت شريف تشريف مشمول خان سيف تاريخ اين در
 مرحمت ازو  يافت اعتبار اسبه سه و اسبه دو بود سوار و ذات هزار چهار كه منصبش جمله از سوار

 تفويض بدو صوبه آن ات مهمنسق و نظم كه دآبا اله صوب  بهرفتهپذي نوازش فيل و اسب و خلعت
 سوار صد دو و ذات هصدينُمنصب   بهاضافه و اصل از نيز ييحٰي پسرش مهين و شد مرخّص اشت،د
  .يافت پدر همراهي رخصت اندوخته افتخار مزيد ةسرماي اسب و خلعت عنايت و

سه منصب  بهاست فادار و خدمتگاران و جانسپار پرستاران ديرين از كه خان دارسر مهر ةغر 
  .يافت افتخار شرف و امتياز عزّ تازه سوار و ذات هزاري
 معالم اظهار برسر همواره كه دين و دنيا پادشاه حضرت پروري حق و دينداري كمال ينوال ادر

 تازگي  بهچنانچه نمود، تمام بروز و ظهور اند ينالنبي خاتم حضرت ملّت اعالم الاع و ينبم شرع١
 ،السالم و الصلواة شارعها علي ي،محمد شريعت حدود احكام اجراي در آنحضرت ترغيب و تحريص

 يپناه رسالت حضرت ملّت نواهي و اوامر عموم تنفيذ باب در٢ مطاع جهان هايفرمان باره ديگر شده
 اجراي ةدربار خصوص بسيار ةمبالغ و تمام تأكيد  بامحروسه ممالك ساير داران صوبه و حكّام به

 حرمت از كفره نهي و منع و اصنام بيوت احداث عدم ٣ماده در و داشتند ارسال شرعي سياسات
 منع و آشكار و نهفته آن يشرا و بيع و مسكّرات ساير و خمر بشر و انهدام بر مشرف هاي بتكده
 مشركان آن زجر و باشد داشته مسلماني ةاراد كه هندوي احوال تعرض و ممانعت اشرار ركفّا ايشان
 گاهنسوخت ربرس عالمت ةقب ساختن و اسالم اهل قبرستان نزديكي  بهخود اموات سوختن باب در فجار
 در اتّفاق شير خان  بهكه مسلمانان اطفال ايشر از مالعين آن منع و خود ازواج فوت از بعد ايشان زنان
  .رسانيدند افراط سرحد  بهتأكيد و مبالغه باشند هدش سپاهيان اسير متمردان قراي

 مهر پانصد و دريافت اشرف بوس بساط سعادت رسيده مالوه در دوران خان ماه مهر هفتمو 
 خاك نيز كهور زميندار نگرامس و تافت آن بر قبول وتپر هگذرانيد كشور هفت خديو رنظ از٤ نذر صيغه به

 کَچهواهه سنگه راجراجه  پسر بختاور راجه. ساخت پيشاني  بهزعفران تيكه باالنشين را نشانسپهر آستان
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 خلعت٢ عنايت  بهدريافته نيز واال ةعتب استالم شرف١ ينوال ادرو  بود آورده اسالم سعادت راهنمايي  بهكه
  .يافت اختصاص روپيه هزار ده انعام و

 راه عرض در جراتگُ واليت داري صوبه رتغيي از بعد كه خان اسالم الدولهةعمد مذكور ماه دهم
 مالزمت دريافت از بود شتافته پور برهان  بهمهاماز  ضيعب سرانجام حبهة يناوج از اعلي االمر حسب
 لك يك موازي و دردرآو انور نظر  بهنذر رسم بنابر روپيهمهر و هزار  هزار اندوخته سعادت اسعد
 پرتو گذرانيده پيشكش سبيل بر جراتگُ نوادر و نفائس ساير و گرانمايه آالت مرصّع و جواهر از روپيه
 خان فتح و نظام بي نيز و تافت آنها بر دارند مكانواال خان بدان كه تمام عنايت روي از كه قبول نظر
 مصحوب آن صاحب سعادت ارادت داشته نظربند را ايشان حال و وقت مقتضاي  بهخانان خاِن كه
 مالزمت مشرف اندوز سعادت روز همين دردرگاه واال ارسال داشته بود   بهنمايان پايان و عقيدت بي

 يكي  باگواليار ةقلع در كه شد جهان خان سيد ةحوال اعلي االمر حسب نظام بي و گشتند اشرف
 خان فتح که نآ وجود  با ونگاهدارد يكجا بود آمده دست  بهاحمدنَگَر فتح در پيشتر كه او خويشان از

 حضرت عنايت عموم نداشت اشفاق و عاطفت استحقاق نيت فساد و سرشت شرارت و بدعهدي بنابر
 و شكسته و افتادگي و عجز بر نظر ننموده اقدس نظر منظور را او سياهي رو و اهيبت الهي، ظل٣ّ

او  ةساليان روپيه لك دو مبلغ هداد يجاواال درگاه هاي بنده ةزمر در را او و انداخت او حالي پريشان
 آنچه بود ه درآمدضبط قيد  بهكه رهمذكو اموال جمله از  وشد مرحمت بدو نيز فيل يافته قرار

 مضبوط شريفه خاصّه سركار در نظام بي ةتعلّقم اسباب شده مسلّم او بر همگي بود خان فتح مخصوص
 كاظم تغيير از خان صادق ولد نحٰمعبدالر  بهاحديان بخشيگري خدمت تقديم تاريخ٤ اين در و گشت
  .گرديد مفوض ايران فرمانرواي دستور خان طالب ةعمزاد بيگ

 جشنمحفل  فرخنده سه و چهل و هزار ةسن االول ربيعشهر  سلخ مطابق مذكور ماه دوازدهمو 
 تزيين و ينذآ ساله هر آيين  بهروزگار خديو مارش بي عمر از چهارم و چهل سال قمري مبارك وزن
 خاطر ةداد رارق چون  ورسيد ظهور  بهاندوز سعادت روز خجسته اين آداب و رسوم ساير و يافت
 قدرواال يها شاهزاده از يكي  بهدولت ات مهماز يساق در ظفرپناه سپاه سرداري هرگاه كه بود آن اشرف
 ايام همين در  وافتد تجويز تبار عالي نژاد گرامي آن نامي نام  بهواال منصب رود تفويض مقدار عالي
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 منصب ةمرتب دكن يورش هنگام كه شجاع شاه١ سطان بلنداقبال ةشاهزاد پذيرفت ذكر سبق چنانچه
 لزوم دولت جوان و بخت جوان ةشاهزاد مهين منصب تعيين اولي طريق  بهبراينناب بودند يافته عالي
 دوازده منصب سرافراز شاهزاده گرامي آن شايستگي تارك مبارك روز اين در الجرم داشت عقلي

 آن مقدار و قدر ائقدق يافته سربلندي ةايم آفتابگير خاص مرحمت و سوار هزار شش و ذات هزاري
 درجات بنابر سفرها در سرخ بارگاه نصب دستوري و طوغ تومان و نقّاره و علم عنايت نامدار بلنداقبال

 ةزبد حال شامل تازگي  بهآنحضرت عنايت اندوز بركت روز اين در هم و پذيرفت اختصاص اقتدار
 ةشايست آن و ساخت ميربخشي را انمكواال خان آن گشته خان اسالم الدولهةعمد درجات عالي سادات
 و بخشيد سرافرازي خاص خلعت عطاي  بانمايان خدمت اين تفويض از بعد را پايان بي عواطف انواع
 دفتر افراد فذلك آن٢ استسعاد تاريخ  با)ه ١٠٤٣ (»ممالك بخشي« حروف عدد اتاتّفاق حسن بنابر

 شمشير و خلعت مرحمت  بهمالوهدار  صوبه دوران خان نيز و آمد موافق يعظٰم سعادت بدين استعداد
 مختص شجاع شاه سلطان عالميان و عالم ةشاهزاد فوجدر ٣ تعيين سعادت فيل و اسب و خاصگي

 سرافراز سوار و ذات صديتشه منصب  بهخويشگي بهادر نظر ولد نالدي شمس. شد مرخّص گشته٤
 سركردگي و شريفه ةخاصّ ةآبدارخان داروغگي كه ديرين معتمد پرستاران از خان حيات منصب. گرديد

  ويافت قرار سوار ٥دوصد و ذات ديهشتص اوست نامزد معروفند »خواص« بهكه نزديك خدمتگاران
 است داخل شناس حق آيين حقيقت وفادار اعتماد صاحب غالمان ةزمر از كه قلماق بيگ باقي همچنين

 يكبٰر ةدارالخالف نواحي فوجداري خدمت .يافت نوازش سوار پانصد و ذات هفتصدي منصب به
 و ذات هزاريكه  منصب تفويض و فيل و خلعت عنايت و يافت تفويض بيوتات يواند خان تمکرم به

 خدمت مذكور خان تغيير از گرهرودي سعيد محمد قاضي و شد عميمه عاطفت آن ةضميم سوارهزار 
 سرافرازي هاضاف و اصل از سوار صد دو و ذات هزاري منصب و خلعت مرحمت و بيوتات ديواني

 علي برادر الدين زين  بهپذيرفت و خدمت داروغگي داغ و تصحيحه ارباب مناصب واال از تغيير او
  . مرجوع شدمفخر سادات اسالم خان
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 بهانه و طلب وسيله تيگي نيازمندان رساني نفع ةدربار همواره كه آنحضرتفياض  طبع آبان دهم
 استحقاق ارباب بر بود شده آنحضرت وزن  بهكه نقره و طال باره ديگر منجمان تجويز بنابر جواست
 »الكعبة رب و املنجمون كذب« شريف حديث صدق بنابر هللابحمد سال آن در و فرمودند قسمت

 آن تصديقصادق  خبرم اخبار چنانچه است بليات افعر و عفاد كه٢ تصدق تيخاص حقيقت با١
  .نگشت آنحضرت وجود پيرامن مكروهي مطلقاً سال آن ةهم در نمايد مي

 عرض در و يافت ارتفاع باريندارا  صيدگاه صوب  بهظفرآيات رايات مذكور ماه نهم و بيستو 
 و خاصّه تفنگ  بهآهو صد و گاو نيله ده بود اندوز نشاط انداز شكار حدود آن در اقبال موكب روز پانزده
 منزل رنو  بهكه را ههرد باغ ساحت واال لواي ةماهچ تابش چون و شد صيد جره و باز  بهطيور انواع

 كرد پيدا حقيقت رو اين از نامي نام اين مجاز و ساخت ٣الهي  ظلّانوار ةاشع مطرح تازه است موسوم
 دارالخالفه در كه خان افضل اميعلّ و خان آصف هالدول يمين خصوص پناه يگيت درگاه هاي بنده عمومو 

 سعادت انواع پذيراي پذيره ةوسيل  بهو نمودند اقبال موكب استقبال معهود رسم بنابر بودند بازمانده
  .گرديدند ٤اندوز بهره متمالز شرف دريافت از شده جاوداني
 و ضاللت هةرا يب از هدايت داللت  بهكه کَچهواهه سنگه يج راجه ةنبير نگهِس موتَسپر ينوال ادر
 نامور »سعادتمند« بهشده انور ظرن منظور بود گرائيدهحق  مستقيم اهرشاه  باجسته انحراف غوايت
  .يافت اكرام انعام روپيه هزار و اسب و خلعت مرحمت  بهو گشت

  دي ماه وقايع
 دكن از يافت ارشزگ او نيكوخدمتي و دولتخواهي کيفيت سابقاً كه خان محلدار مذكور٥ ماه پنجم

 منصب  بهشده پايان بي عواطفانواع  مشمول ه ورسيد اشرف مالزمت شرف  بهگشته گراي سعادت
 ٧ةهپوگَ و خلعت عنايت  بهو پذيرفت نمايان رفعت قدرش٦ ةمرتب سوار هزار دو و ذات يهزار چهار
 اين  بانقد روپيه هزار بيست انعام ضم و رسيد مدعا مراتب نهايت  بهيافته رعايت فيل و اسب و مرصّع
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 در درجات ارتفاع و حاجات رفع  بانمود بود يافته راه او احوال  بهكه فتوري يتالف و كسور جبر مراتب
  .يافت جاگيربهار ةصوب مضافات از رونگيم سركار

 فال همايون جلوس سال نخستين در كه کالمل قطب ايلچي خان خيرات مذكور ماه دوازدهم
 واال درگاه سبو زمين ياندوز سعادت از داشت، گلكنده آهنگ نموده معاودتاكنون  بود شتافته ايران به
 و١ نفائس انواع و بختي شتر و عيدبر اشتر سر چند  باعراقي اسب تقوز سه يافته فيروزي خاطر كام بر

  .كشيد پيشكش رسم  بهآن امثال و ايران ةاقمش
 آنحضرت عنايت  بهبود شده دستگير شاهزادگي عهد  بهرانا  مهمدر كه جهاال كليان ينوال ادر

 ار مشاراليه٢ و رسيد مالزمت  بهرانا كه آنگاه تا داشت ياندوز سعادت بندگي در چندي يافته جانبخشي
 درگاه  بهبود انقياد و اطاعت كمال اظهار بر مشتمل كه را سنگه تگَج رانا عرضداشت بخشيدند او به

 پيشكش سبيل بر كه تحف از بعضي و سروهي شمشير قبضه چند و فيل زنجير يك و رسانيد واال
  .گذرانيد بود داشته ارسال

 شمسي مبارك وزن انجمن خجسته مذكور سال رجب شهر اردهمهچ مطابق ماه پنجم و بيستو 
 فريب نظر پسند خاطر شنج و پذيرفت آراستگي فرخنده آيين  بهپاينده عمر از سوم و چهل سال
 همقرر آداب و معهوده مراسم جميع و يافت ترتيبنمايان  زينت و زيب  باغريب وضع و بديع طرح به

 و مناصب مراتب افزايش و احداث و بخشايش و بخشش و٣ داهش و داد از افروز طرب روز اين
 يافته كامگاري نهايت ذات هزاري ةاضاف  بهخان افضل اميعلّ جمله از. رسيد ظهور  بهرواتب مبالغ

 يتازگ  بهنقّاره مرحمت از خان جعفر. شد سوار هزار سه و ذات هزاري شش اضافه و اصل از منصبش
 خواه خاطر طبق بر را دارالخالفهمضافات  فوجداري خدمت خان تمکرم چون  وپذيرفت بلندآوازگي

 اصل از منصبش سوار پانصد افزايش ضمن در پادشاهي پايان بي عنايت از آن بنابر بود رسانيده تقديم به
 امتيازپذير علم نمايان مرحمت  بهو٤ درسي سوار پانصد و هزار يك و ذات هزاري دو هپاي  بهاضافه و

 و ذات صدي سه ةاضاف  بهو يافت افزايش مقدارش و قدر ةپاي خاني خطاب  بهقلماق بيگ باقي. گرديد
 افتخارش و راباعت مزيد سرمايه بود سوار پانصد و ذات هفتصدي كه سابقش منصب بر سوار صد

 و دويست و ذات هزاري منصب  بهاضافه و اصل از دارالخالفه تاعمار ةداروغ عبدالكريم مير. افزود
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پاية   بهاضافه و اصل از منصبش ةدرج احديان دوم بخشي يرا نتسوج و يافت نوازش سوار پنجاه
 ةفيلخان اشراف پدر بر پدر كه داس يلانوب پسر بيتانند و ششصدي ذات و صد و پنجاه سوار رسيد

 نيكو ةسرماي تازگي  بهقبول هپاي دريافتاز  و گذرانيد پيشكش فيل زنجير يك داشته اشرف سركار
  .داد استحكام سرنو از را خود ةسلسل عبوديت نسبت پيوند آورده دستفرا خدمتي
 رستم که ناي شد گياننظّار حيرت باعث داده روي آن تفرج كه روز اين در كه هغريب امور بدايع از
 يا نبود مست پيلي ندهژ  باكه محابا بي دليري كمال  باكه نمود١ پيشكش يازنده ممعلّ اسبي دكني خان
 و خرطوم نموده استوار فيل كلّه و پيشاني بر دستها و شد مي رو بهرو نباشد كالن بسيار كه فيلي هداچ
 خود آورد هم سوي  بهرخ باز كرد مي دور٢ خود از زور  بهرا او فيل چون گزيد مي دندان  بهرا او سر

 و خصم غفلت مترصد حريفانه و آمد درمي خيز و جست  بهخانه خانه وار فرزين فيل، برگرداگرد آورده
 حريف  بهرا خود رفته رفته که نآ تا داختپر مي خيل بند فرزين ةمنصوب  بهبوده خود فرصت منتهز

 ظهور  بهبوالعجي و شگرفي چندان مجمالً. كرد مي بند او اعضاي ساير و كفل بر دندان رسانيده خويش
  .ساخت مي حيرت مات و دهشت بند فيل ميدان ةعرص در پاكرده و دست بي را فيل كه آورد مي

  ماه بهمن وقايع
 از را جاويد سعادتمند آن متعال واهب حضرت نوالآ در كه نداقبالبل ةشاهزاد مهين ماه اين يازدهم
 بود داده قدم بركت و قدوم سعادت نويد فرموده كرامت لقا فرخنده ةصبي مرحوم پرويز سلطان ةكريم

  وگرديد جاوداني بركات و آسماني ميامن انواع ودقو محل سبحاني ظلّ مسعود ورود فيض از
 مقام حق چنانچه آداب مراسم ساير شده مقام اينلوازم  اداي صدد در پرورد ادب خردپرور زادهپادشاه

 جمدهر  بادرست ةپارچ تقوز دو اعلي االمر حسب آنگاه. آوردند جا  بهپيشكش نثار و انداز پاي از بود٣
 خان شايسته و خان افضل اميعلّ  بهزردوزي چارقب  بافاخره خلعت دست يك و الدوله يمين  بهمرصّع

 فرجي و خلعت خان شاهنواز و خان موسوي و خان جعفر و ميرجمله و خان اسالم٤ الدولهةعمد  بهو
 مالزمت در نخست ادني تا اعلي از همگنان و ديردگ عطا٥ تنها خلعت روشناس هاي بنده باقي  بهو

 انعالمي ةشاهزاد خدمت در ثانياً آورده جا  بهمعهوده آداب و تسليم مراتب مرتبت خالفت حضرت
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 در خاصّه نعمت مرحمت نهايت و عنايت كمال روي از حضرت بندگان  ونمودند ادا همقرر رسوم
  .فرمودند بازگشت واال ةدولتخان  بهروز آن آخر مودهن تناول نامدار شاهزاده منزل

  الهور دارالسلطنة صوب  بهمنصور موكب ظفرآيات رايات پذيرفتن انتصاب
 و قدري را عالم اجزاي اتكلي و جزئيات ساير قدرته عظمت و حضرته حلب كل رمقد و مدبر

 تا گرفته انسان از را امكان عالماشخاص  جميع كه بدانسان داده قرار اي اندازه و حدي و مقداري
 نصاب و شامل نصيب ماده استعداد قدر  بهآن اضداد و تاسعاد انواع قسمت از را آنها غير و جمادات

 مقدر و مقرر آن ضد را ديگرو بعضي  ديسعبعضي را  كه اي ازمنه و امكنه اجزاي يحتّ خشيدهب كامل
 الدرجات و المراتب تفاوت علي و نحوست و سعادت  بهمثالً ازمنه اجزاي چنانچه مجمالً ساخته،
 كنيسه و كنيف و خانه صنم ابداآلباد بقاع بعضي جمله از اماكن١ قطعات همچنين .دارند اتّصاف

 آن عدم و مفاخرت سعادت نيز و مقدسه اراضي و معابد و مساجد جاويد ديگر بعضي و باشد مي
 متغير و مبدل حالت آن معهود مدت اين انقضاي بعد كه دارد محدود و معين مدتي زمانها قياس به
و  است خاك و آب و المع آبروي حقيقت در كه الهور پاكخاك  ةخطّ مقدمه براينبنا .گردد مي
 باز٣ باستان عهد از سعادت قسمت دريافت بنابر ذالٰه و ارض ةمبارك بقاع از است اي بقعه ٢شك بي

 دارالسلطنت اوقات اكثر نيز ه وبود ايشان دولت مركز و هندوستان عظّام سالطين پايتخت پيوسته
 اين مسعود موكب ورود سعادت ادراك از متمادي تيمد چون ,شده عظٰمي ةدولتكد اين خداوندان

 نصيب حرمان سامي بركت اين از نگشته مباهي و مفخر نامتناهي عنايت ةبرگزيد و الهي ةكرد عزيز
 ةاراد محرك معني اين درآمد ها سعادتمندي نوبت رسيده انتها  بهمحرومي مدت كه وقت اين در .بود

 برخي معٰهذا و گرفت يپيش درنگ ةانديش و اقامت قصد رب ٤تمس بدان نهضت آهنگ آمده آنحضرت
 نيت آن رسوخ مؤكد و مشيت آن تمشيت مؤيد دلپذير كشمير نصاب كامل ةبقع هاي نصيب سعادت از

  .پذيرفت سمتجزم  سمت آن عزم گشته
 مذكور سال نشعبا بهر عظمت شهر موس مطابق ماه بهمن چهاردهم پنجشنبه روز آخرهاي٥ الجرم

 موضع درو  شد متوجه الهور صوب و پنجاب جانب  بهمنصور موكب امواج بحر افواج ةطليع
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 رعايت و مردم آحاد سفر مصالح ةتهي مصلحت جهت  بهاست واقع دارالخالفه نزديك كه ١سامي گهات
 و افتاد اتّفاق درنگ روز سه است گرداد پرور رعيت سلطان اين هاي آيين ستوده از كه بازماندگان الحاق

 ساير رسانيدن و طيور جوارح جميع نگاهداشت و يميرشکار فن صيد در كه را عالم خان آنجا از
 كه ساختند مباهي و مفتخر ظفرانتساب ركاب همراهي سعادت  بهرددا تمام مهارت شكاري جانوران

 و هزار يك انعام به را مشاراليه خان روز اين در هم  وبازگردد دهلي از نموده پالم صيدگاه شكار تفرج
 ينتر خان شير به٢ روپيه هزار دوازده و خان حاكم  بهاشرفي صد چهار و بخشيدند اكرام مهر پانصد
  .گشت گرانقدر فيل زنجيز يك مرحمت  بهبهادر صوفي و شد عنايت
 كشتجات و مزارع راه تمام كه آن بنابر  وفرمودند كوچ سعادت و دولت قرين آنجا از هژدهم روز٣

 ساير  بهكلّي ضرر باشد مي كروه يك از بيشآن  عرض قلّت هنگام كه پهناور لشكر عبور از و رعاياست
 جمعي رعيت احوال رعايت جهت  بهدادگر گستر تمعدل٤ پادشاه حضرت پيوسته و رسد مي زيردستان

 كه دارند مي باز ها راه برسر رونده و آينده اهتمام براي را مهابت صاحب شكوهند سپاهيان از
  وشود پايمال و سپر پي زراعت حالم كه نگذارند داشته ها جاده سلوك بر را مردم االمكان يحتّ
 را متدين و ديندار مردم دهد نمي بهم دست پوي گيتي اردوي عظمت بنابر معني اين چون آن وجود با

 و كسر جبر ميل و حيف بي حساب راهو  حق روي از كه سازند مي زراعت پايمالي دبرآور متصدي
  .نمايند عاليت هللا عمرها عامره ةخزان از ايشان ٥مالي نقصان تالفي

 كدام هر كه ساختند مأمور را ميرآتش و احديان بخشي معهود رسم حكم  بهنيز وقت اين در
 كه شوند روندگان مانع نگاهداشته را جاده طرف هردو تفنگچي و برگشتند احديان از خود تابينان با
 داشتند باز رعايا مالي فيتال و پايمالي برآورد جهت  بهنيز امنا از برخي و نگردند زراعت رد گاختيار به
 اختصاص خاصهو  عراقي اسب عنايت  بهرا ميربخشي خان اسالم الدوله ركن طاهره تغير )و(

  .نمودند مرحمت خان رحمت پسر ٦يفشا به نيز فيل زنجير يك و بخشيدند
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 الدهر قديم از كه هراتُم ةقصب در شعبان شهر اردهمهچ مطابق دوشنبه مبارك روز ماه پنجم و بيست
 بيگي قراول خان يورد هللا چون حال اين در  وفرمودند مقام٢ است وانهند١ معتبر پرستشگاه باز
 افكن گوزن چند شيري تنومند چون رودبار آنسوي بر نابهم برابر ةبيش در كه سانيدر اعلي عرض به

. رسانند مي سرزمين آنحوالي و حواشي  رعيت مواشي و انعام  بهتمام اضرار و آزار گرفته مسكن
 زيردستان ضرر دفع ابربن داشتند شكار  بهكه فيغش از نظر قطع شكار ريش پادشاه حضرت اخبار مجرد به
 بر و فرمودند رعبو آب از سوار كشتي نموده مانند اهرمنچند  ددي زبردست آن صيد آهنگ درنگ بي
 را هادم ديگر دو و تناور رن شير قالده دو هتشتاف آنهابگاه ش  بهبرآمده سعادت و دولت قريندار  زين فيل
 اي بچه شير اقدس الحكم حسب ردارانبگرز و دنمودن صيد بودند زياده تنومندي و تندي در آنها از كه
  .ساختند دستگير زنده درآمد نظر  بهكه را

 منصور عسكر  بهمعاودت لواي سعادت و دولت قرين مسرور و وفغمش حضرت بندگان آنگاه
 كارخانجات طرازان سامان، ةتهي عدم وجود  بابود ةالبراليلة كه افروز بركت روز اين شب و برافراختند

 در آن مانند كه كردند چراغانيرا  آب ميان يها كشتي و رودبار كنار هردو مطاع گيتي امر بنابر نتسلط
  .بود درنيامده نظر  بهروز نظير بي اين نظائر

 مخيم و اقبال بارگاه مضرب رپو رحيم نواحي اسفندار غره٣ شده كوچ مقام آن از ديگر روزو 
 مرصّع ٤دكهدگي و خاصگي اسب سر دو  باخاص خلعت منزل اين از و دش منصور عسكر سرادق

 نيز و فرمودند ارسال )براي او( بود آورده واال درگاه  بهرانا پيشكش كه جهاال كليان مصحوب گرانمايه
 چندين آن٥ انبوهي در كه است اي بيشه )در نواحي( كه معروضداشت خان يورد هللا منزل اين در چون
 در دلخواه شكار٦ بدان مبارك خاطر خواهش كمال از آنحضرت ). درآمدنظر به( نيرومند پنجه قوي شير
 پهر سه و شدند سوار دولت  بهگشته سپري گهريدو هردوپ بود استراحت )كه وقت( گرمگاه عين

و  بود نر يكي كه نمودند صيد خاصّه فنگت  بهرا هيكل قوي شير دو و رسيدند شيران وطنگاه  بهگذشته
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 ديگري و شود مي تبريزي من نيم و دو و هفتاد قريب كه كشيد ناهندوست عبر و من هفت  بهآن وزن
  .رسيد من پنج  بهبود ماده كه

 و پيهرو هزار چهار مبلغ الملک حكيم  بهساخته مرحمت نظر منظور را واال درگاه ياطبا ينوال ادر
  .فرمودند لطف روپيه هزار دو مؤمنا ميحك به

  ١ماه اسفندار وقايع
 تقبيل سعادت  بهيبلنداقبال كمال از شهر منزلي يك در دهلي ةصوب صاحب خان اعتقاد ماه اين چهارم
 ةسرحلق٢ ور اين از  ورسيد است، كشور هفت گردنكشان تارك تاج كه رورس آن ركاب هالل حلقه
  .رسانيد قمر فلك  بهافتخار قرف سر اين بر شده خود اقران و امثال از گيتي نزارافسرا

 روكش آنحضرت اقدس نزول از است واقع نوج ودبارر بركنار كه هگد سليم هنزهتگا ديگر روزو 
 ذهاب باعث است تسنيم و كوثر سار چشمه هابز از همانا كه رودش آب و گشت بغداد اسالم ةمدين

 و افكند سلسبيل و الحيات عين جان در بل بغداد ةدجل دل در رشك آتش گرديده نيل و فرات آبروي
 ديوار چهار افكندن اساس از بعد كه است افغان خان شير پسر خان سليم ةنهاد بنا اصل در موضع اين
 هتانز را يمكان جنّت٣ حضرت و بود مانده ناتمام نيافته عمارت فرصت روزگار مساعدت عدم بنابر آن
 منزلهاي و خوش نشيمنهاي و فرمودند مرمت و عمارت را آن افتاده دلنشين نشان جنّت مكان اين

  .نمودند مي اقامت جا آندهلي دارالملك شد و آمد هر در نهاده بنا دلكش
 و تولد همعنان بود ماه هفتم كه هگد سليم اقامت دوم روز در مقامي سليمان حضرت مجمالً

 همايون محمد الديننصير يآشيان جنّت حضرت ةمنور ةروض زيارت  بهنخست شده سوار سعادت
 ةيرحظ نآ زيارت وظائف اداي و مقام عالي آن طواف مراسم اقامت از بعد  وشتافتند ثراه طاب پادشاه
 آورده جا  بهآن امثال و مجاوران و خدام انعام٤ است كشور اين متبركه اماكن ايمن و اشرف كهره يخط

 متوجه اوليا نالدي نظام شيخ المشايخ سلطان العارفين برهان سالكينالةقدو مقدس مرقد زيارت متوجه
 فائحهة فاتح قرأت پرتو اندوخته بركات و ميامن انواع ةاستفاض سبيل بر تمام عقيدت روي از و شدند

 پرداخته تصدقات و خيرات  بهآنگاه. برافراختند پاك خاك آن در راحت و روح مزيد انوار مشاعل
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 سواي شريفه ةخاصّ سركار از روپيه پنجهزار مبلغ .ندساخت نياز بي آز و تمنّا ناز از را آستانه آن ةخدم
 بودند گذرانيده تصدق رسم بنابر كامگار و نامور امراي و مقدار عاليقدر واال هاي ادهشاهز آنچه

  .رسانيدند دهلي دارالملك استحقاق اصحاب  بهواال درگاه معتمدان اعلي االمر حسب
 بموك گرفته ارتفاع اوج مذكور ١ملكدارال افق از جالل و جاه ةكوكب شعاع مهر ةماهچ ماه هشتم

 در كه عالي تاعمار  وشد رهگراي است پادشاهي مقرر هاي صيدگاه از كه پالم شكارگاه جانب  بهاقبال
 ميامن از است ثاني صاحبقران حضرت ةرسانيد اتمام  بهو يمكان جنّت حضرت٢ ةنهاد اساس مقام آن

 نزهت سرزمين فرخنده آن در روز چهار و يافت اطلس سپهر مكانت سمو و مكان علو اقدس نزول
 صيدي ايام اين در  وپرداختند نشاط صيد و صيد نشاط ساخته منبسط را انبساط و اهتراز بساط آيين

 ساله هزار كلفت زنگ آموز بهجت آميز فرح صورت آن تفرج هك افتاد اتّفاق عجيب شكاري و غريب٣
 غمزادي سرورافزاي حالت آن تماشاي و زدودي ديرينه آالم و محن ٤ارباب ةسين فرسود زنگار ةآين از

 تازه صيد اين ةآواز اگر تكلّف بي ،نمودي دآبا بهجت داده خطاب شاديكده را ناشاد خاطرهاي دآبا مالل
 مصرف را گارروز تمام٥ كه گور بهرام دخمه  بهگشته گيتي جهت شش محيط آن شهرت صيت كه

 نشور روز از قبل اهتراز بنابر آورده ظهور  بهاو ةدربار صور صورت كار آئينه هر رسيدي نموده شكار
 امتياز عجم ةاكابر ةزمر از صيداندازي و اندوزي طرب در كه را پرويز خسرو اگر  وشدي محشور

 شيرين صيد اين يك هزار يكبار داشت سرافرازي عشرت و عيش مواد همه در و همه بر بوده يزور
 گوش ديگر و بستي كمر شكار  بهعمر همه بربسته شكر و شيرين ديدار از ديده المحاله دادي روي

  .دادي افكني صيد داد بديع اتّفاق گونه اين اميد  بهنگشاده باريد لحن و يسانك نواي به
 نخجيرستان اين در شكار اقليم كشورگير پادشاه حضرت چون: که نآ مذكور معني صورتو 
 خاطر مراد از آوردهدر جوالن  بهكامراني٦ اسب و كامگاري يكران روزه هر و شدند نشاط كسب سرگرم

 بان خاص  بهكه خاصگي تفنگ از روز يك يرو س صيد اثناي در را قضا گشتند، مي دادستان و گير كام
 آهو غمزه اعني كاري ناوك شكاري دست از هريک چنانچه شد، شكار سياه آهوي چهل است موسوم
 مژگان نگاه يعني جانسوز دلدوز خدنگ صيد مانند بعينه كدام هر و افتادند انداز يك بهختايي  چشمان
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 نخجير  بهروزگار كه صيادي هيچاز  كه بديع صيد اين و گشتند گير زمين تير يك از ايييغم چشم تنگ
 نيست منقول الشأن عظيم پادشاهان جاي چه داند، رهگذر آن از خود معاش طريق و گذرانده افكني
 كه فرمودند ه درآمدجا از نهايت بي چنانچه شد، اقدس طبع انبساط وفور باعث و نشاط افراط موجب

 در كه باشد نداده دست را انداز شكار پادشاهي هيچ باز آفرينش يمبدا از شايد صيدي دست اين از
 وجود  بارا يمكان جنّت حضرت خصوص. باشد زده آهو چهل تفنگ يك از خود دست  بهروز يك

 از ١رهينگج  بهكه روزي هچ داشتند مي مصروف افكني شكار  بهرا شريف عمر اوقات اكثر که نآ
 از مقدس طبع بود شده شكار٢ مبارك دست  بهآهو شانزده يكبٰر ةدارالخالفنواحي  مقرر هاي صيدگاه

درآمد ي مكان جنّتت حضر مقدس نظر  بهشكارها چون. داشت انبساط و شعف نهايت معني اين
  .ايم نيكفنده آهو هژده از زياده روز يك در هرگز ما كه فرمودند

 شعراي از كليم طالباي داشت خوشحالي و شكفتگيكمال  مبارك طبع كه حال اين در مجمالً
 احسان موقّع گشته بسيار تحسين مورد و رسانيد عرض  بهآورده نظم  بهرباعي اين پايتخت سرآمد

  :شد شمار بي
   پادشـه كـشورگير  چون شاهجهان ٣

  آهو چل بانـخاص نگـتف  بهروزي
ــه افكنــده ــالم صــيدگاه ب   نخجيــر پ
  تير دو صيد يك به نفكند كه افكند

 سبو زمين سعادت  بهرا خود رسيده اوست مقرر جاگير كه هلنبس از دكني خان رستم ماه دوازدهم
  .رسانيد واال درگاه

  .شد دهلي خّصمر گشته مختص خلعت عنايت  بهتونپس موضع در خان اعتقاد  ماهپانزدهم
 بل شده پذير اطاعت كشميردار  صوبه خان ظفر سعي حسن  بهتبت والي خان ابدال چون ينوال ادر

 و فرمانبرداري لوازم الجرم .گرفت فراپيش انقياد ةطريق سلوك آمده راه برسر كارفرما بخت ييراهنما به
 اميس القاب ةخطب از را سرمنبر و نامي نام ةسكّ را زر روي كه رسانيد جايي  به٤اريزگ طاعت وظائف
 نمودار سبيل بر ه كهمبارك ةسك٥ّ اين  بهمسكوك اشرفي هنُ و داد زيور و زينت كشور هفت پادشاه

 و درآمد انور نظر  بهمذكور ماه دهمهف روز  دربود داشته ارسال كشور آن نفائس از بسيار پيشكش با
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. يافت دستوري هلنبس معاودت  بهفتهپذير رعايت خلعت عنايت از دكني خان رستم روز اين در هم
 از رسيده روز اين در بود شده خود ادتار وجهه و سعادت ةقبل متوجه احمدنَگَر از كه خان سپهدار

 اندازه بي افتخار عزّ  بهتارك افروخته تازه اعتبار نور  بهچهرهواال درگاه سبو زمينشرف  ادراك پرتو
  .يافت وصول قبول موقع  بهگذرانيده نذر سبيل بر اشرفي هزار و افراخت

 خديو جاگير١ محال داخل پادشاهزادگي عهد در كه هانبالَ ةپرگن سرزمين مذكور ماه ششم و بيست
 مدت اين در٣ ،گماشتند مي ٢قابل محلّ آن تبيترو  عمارت بر توجه پرتو پيوسته بوده كشور هفت

 هكوشَ و فاحش نعي كهنه دعواي منصور عسكر ورود سعادت دريافت عدم از بعيد عهد و متمادي
 ممنون آسمان  بهتا زمين از شده هاله ظفر رايت ماه پرتو ذيرپ فروغ كه ينوال ادر داشت، ساله دير حرمان
 چشم و سر بر آسا تنّم را آنها نقش گشته اقبال مواكب و مراكب مثال هالل ةبارق مهر نعال عكس
 بركاتو  ميامن ادراك اريزشكرگ  بهزباني بي زبان و رسانيد آسمان  بهسرافتخار اعتبار اين  بهداد جاي

 بود پادشاهزادگي مهد سعادت عهد ةافكند طرح كه آيين٤ فردوس باغي زمين گل  وگشاد جاوداني
 جهانيان و جهان ةپادشاهزاد القاب قدسي نواب  بهمذكور ةپرگن  بارا آن اقدس جلوس ايام مبادي در

 همايون مقدم فرخنده قدم بركت و مقرون سعادت نزول پرتو زا نده بودفرمود مرحمت صاحب بيگم
 پرستاران شأن  بهاليق عمارتي رضوان رياض ةنمون آن چون  وگذاشت ارم سرابستان دل بر رشك داغ
 نهادن اساس  بهرا پرگنه آن ات مهممتصديان آن بنابر ،نداشت برينسپهر بنات ةرابع عين حور قرين آن

 نيابت و كشور هفت انور مهر منير ضمير بر كه طرحي و هندسه موافق پسند خاطر دلنشين نشيمنهاي
  .هگشت پذير فرمان بود گشته افكن پرتو اخضر چرخ اعظم نير مناب

 ةعرص كه از جمله خالصات است مضرب سرادق اقبال شده  سرهندةبيست و نهم ماه قصبة پرگن
 حضرت مرحمت و تربيت از رفته رفته پذيرفته طرح يآشيان عرش حضرت عهد در كه خنهر حافظ باغ

 طوبي رشك درختانشو  بود گرائيده مرغوبي و خوبي نهايت سرحد  بهآن قابليت شاهد نيز يمكان جنّت
 اطلس فلك افزاي غيرت اقدس ورود ميامن از٥ بودند رسيده كمال ةمرتب منتهاي  بهآسا هسدر و شده

 رشك مقدس نزول بركت از بودند بخشي فيض و دلنشيني غايت در كه آن دلكش نشيمنهاي و گشت
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  ٢٣٥ \\ جلوس سال ششم

 موكب قدوم وقت چون  وآمد مقرنس طارم آبنوسي اين روكش گرديده اخضرسپهر كاخ هفت فرماي
 درخور كه ديگر جاي الهور ةدارالسلطن تا ها نزديكي اين درو  بود شده نزديك وزافر گيتي نوروز
 پيرايه و وررس و سور انجمن آرايان بزم براينبنا ،شد نمي يافت باشد نوروزي جشن انجمن تزيين
 دلپذير بزم ناي بندي١ آذين  بهسلطنت كارخانجات طرازان سامان اتّفاق  بهعشرت و عيش محافل بندان

  .گشتند مأموربود،  يمكان جنّت حضرت افكنده طرح مذكور باغ متصل كه تاالبي اطراف بر
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 حضرت همايون جلوس سنين ادوار اول دور از هفتم سال آغاز
  ثاني صاحبقران سبحاني ظلّ

 در مهر نظرديگر  بار عالم اعيان عيون نوربخش و اعظم نير يعني علوي عالم واليات واليكه  ينوال ادر
 فسردگيا بر د وگستر گيتي جزئياتساير  احوال ساحت بر يكلّ التفات وتپر كرده كائنات ذرات كار
 بودند بهمن و دي يغماي زدگان غارت كه ياسمن و گل مردگيژپ و برگي بي و چمن و صحرا حال

 همه همگي الجرم .فرمود نامزد  اوبر عساكر طرد و قهر  بهرا ناميه قواي قدرت قوي مانانرقه بخشوده
  وداشتند زبا كاري سركاري  بهرا خود گماشتگان از هريک گماشته منصوره افواج تجهيز بر همت
 صدد در ماهي تا ماه و خورشيد تا ذره از مكان و كون مركبات و بساط و اركان و طبايعساير  معٰهذا
غنچه  برتوي تو قد لج دامن پاك باطن ساده گلبن تا چنانچه ند، درآمدانتقام مقام  بهشده كومك مدد

 ٢آژين و حباب جوش از درون يصاف طينت پاك آب تا افكنده دوش  بهگل ةقب زرين سپر بركرده در١
 و ساز چست و چسبان فرموده شير خان  بههمگنان چون و گرديد پوش جوشن و بند آئينه چهار موج
 صحرا و دشت ةعرص٣ در بهار باد موكب ةكوكب نخست كردند درست و راسترا  تركتاز برگ

 عربده بار طوفان سحاب فيالن بر صولت قوي رعد از دولت ةدبدب و سطوت ةگورك و گشت آشكار
 و شيدمج حشمت  بافروردين ظفرپناه سپاه ساير آنگاه. شد آرا صف و سالحشور كردهبار  گر
وفروگرفت را كهسار و هامون ةعرص و راغ و باغ فضاي نمايان آيين و شايان كوتوز  بهفريدون فر  

 انداز  بهمهرگان قهرانديش لشكر و سرما جوركيش سپاه بر٤ نوروزي تنصر لشكر شونهايوق چون
 رخت و ارتحال بار خورده درست شكست خزان خيل نخست ةصدم بهو  آوردند تركتاز توزي كينه
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  ٢٣٧ \\ جلوس سال هفتم

 فيروزي از است نوعي حقيقت در كه را وقت  بههزيمت انزو باد شتاب  باو بربست زمين روي از فرار
  .گرفت سرخود شمرده غنيمت

 بر حمل نشان زر سرير  بهچهارم سپهر ميناكار طارم بر مظفّر و منصور سيارگان سلطان الجرم
 بر آنگاه بسته شادي و عيش جشن آرايش نيت مباركبادي و تيتهن رسم اداي براي نخست و نشست
 نور  بهرا خاك مركز تا افالك محيط از  وپيراست انبساط بساط را نزمي روي شگون فالي همايون سبيل

 گشود، گلزاربز س نيا خار تا گل روي بر نزهت و شكفتگي ابواب بسته سرور و بهجت آذين حضور
 باز روزگار كار روي بر ديگر رنگ و آب پذيرفته كلّي١ رونق و رواج گيتي بازار چهار سرنو از چنانچه

 سحاب سنجاب حلّه و گشت عنّابي دشت زار الله سبزرنگي عكس از كهسار فستقي مشجر خاراي. آمد
 و گرديد آبي رطوبت فرط از هوا پرنيان ةگون .گرفت ابري كاغذ رنگ انوار الوان و ازهار انواع پرتو از

  .شد سيمابي سبيالن و صفا وفور از آب مذاب سيم سيماي
 بحر خدايگان و كشور هفت خديو فر فرخنده راپايس انوار پرتو و انور حضور نور از وقت اين در

 بود گرفته زينت زر و سيم و گوهر و در از كاني و بحري نوادر زيور  بهكه نوروزي نشج انجمن بر و
 گوهرنگار ميناكار سرير ةپاي مكان كرسي مكانت عرش آن تمكّن از و اندوخت يپذير زيب ةسرماي
 سبكسريسنگ  آن مقدار قدريواال و سنگي گران رشك از كه آورد دست  بهوقار و تمكين ةايم چندان

 ةگرفت باال كه درجاتش علو كار در شكست برخورده گوهرآگين سپهر٢ گون فيروزه ميناي  بهوقري  بيو
 استقرار خويش مقرر مقر بر وجود عالم ةمنطق عليا مدارو  جود محيط آن چون. يافت راه است ازلي
 آداب نامور كامگار امراي و گوهرواال بلنداختر هاي شاهزاده ساير و گرفتقرار خود حقيقي مركز  بهحق

 طالع مهر طلعت قمر آن اطراف وار هاله و آوردند جا  بهمباركباد و تيتهن مراسم نموده رعايت همعهود
 ،داشت خجسته طلوع كبريا دولت تخت يعني اختري نيك سپهر مطلع از اكبر سعد سعادت  باكه را

 و بخشش داد گشوده دهش و داد  بهدست نخست روزه هر دستور  بهكف ابر ،بحردل آن  وگرفتند قرار
 مراتب ارباب مدارج بسي دهسراف رواتب٣ اببار وظائف و مناصب و مراتب بر آنگاه. دادند بخشايش
  .فرمودند نيز احداث مذكوره
 اشتباهسپهر درگاهعمدة  هاي بنده اكثر از كه خان سپهدار اندوز سعادت روز اين در جمله از

 بنابر بود بيش امثال و اقران از كارگزاري و كارداني در و پيش در ثروت و سپاه جمعيت به
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 پادشاه مراحم منظور و اطفتوع مشمول تازگي  بهصالح نيت و خالص اخالص كارگري مقتضاي
 از كه سوار و ذات پنجهزاري ةپلّ  بهاضافه و اصل از منصبش ةدرج آمده شناس پايه سنج مرتبه

عمدة  خدمت تقديم  بهو گرديد گراي رفعت بود يافته اعتبار اسبه سه و اسبه دو هزار سه آنجمله
 خان باقر از است جهانباني مقتضاي كه وجوه بعضي بنابر نزديكي اين در كه جراتگُ داري صوبه
 خلعت  بهمخلع محفل فرخنده اين در هم و پذيرفت سرافرازي بود، شده ييرپذيرتغ ثاني نجم
 قلي امام افروز طرب١ روز اين در هم  وگشت مرخّص فيل و اسب عنايت  بهمختص و هفاخر
 کالمل قطب رسول خان خيرات مصحوب ايران دارالملك يادار صفي شاه جانب ازكه  نامي

 گشته فيروز خاطر كام بر پرنور حضور انجمن بوس بساط از بود شده٢ نامزد گلكنده رسالت به
 ساير بر مشتمل پيشكش و گذرانيد بود داشته ارسال واال درگاه  بهاو مصحوب صفي شاه كه اي نامه

 شير خان عراقي نسب عربي اسب سر بيست جمله از .كشيد ايران طرف نفائس و تحف نوادر
 در  وگرفتند مي سبقت سحاب رفتار برق بادپاي بر حساب همه  بههمگي ه كهددرآور انور نظر به

تندررا آب نورد باديه لوند هوارر ةپوي نرمي  بهدهنمو اشتلم رصرص عنان آتش پرتگاور تقدم و يو 
 و آيان بخت شتاب  باخرام خوبي و پويه تندي از كه٣ بختي شتر چند  بادادند، مي رواني سبق
 و بردند مي گرو قبول باد خودرو ةجماز از ود سرعت در  وروند مي گويي مقابل از دم مقبل اقبال
 هدهد خيز سبك پيك يعني سبا پر تيز قاصد ريز جلو هنگام  بهكه رفتار صبا رهوار اشتر سر چند

 و كودن را انور مهر يشعشم زده در قمر بروعي ةيزد و خواندند مي پاي كند و خوان جانگران را
  .شمردند مي پاالني

 در هم مشاراليه  و درآمدسرور آن قبول نظر  بهاو پيشكش تمامي است اقبال آمد كه آنجا از مجمالً
 پذيرفت اكرام سمت نقد روپيه هزار چهل انعام  بهيافته اعظام تشريف خلعت عنايت از واال انجمن اين
 از فرخنده روز اين در بود شده رهگراي ينمکرم حرمين طواف عزيمت  بهكه اورنگ   بيپاينده و

 سبيل بر ختيب مايه و نر شتر ده و اسب تقوز دو و گرديد اندوز سعادت واال مالزمت شرف دريافت
 پذيراي انعام ةصيغ  بهرويه هزار دو مبلغ عطاي از افتاده قبول ارنظا منظور بالتمام  وددرآور شپيشك

  .گشت مرحمت
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 اطراف چراغان اسباب ةتهي  بهطرازان سامان زمين، يرو اعظم نير واالي االمر حسب بالجملهو 
 روز١ روكش افروز گيتي چراغ و شمع افروزش به آموز عشرت روز اين شب و پرداختند سرهند تاالب
 نداشت افروز شب كرمك بروز و ظهور افزاي فروغ شب اين پرتو جنب در كه منير ماه چنانچه شد،
 نياز بي طبع استغناي فرط از دراز روزگاري و ساخت آماده بد و نيك روز ذخيره درآمده اندوزي نور به
 دل در چراغ فروغ و شمع انوار٢ عكس از شب آن تمام و پرداخت انور مهر ةدريوز ركبت  بهودهب

 آب سطح شده باال دو تماشائيان تفرج أنش نمود، مي شبچراغ گوهر صدف حبابي هر بوده نمايان آب
 رشك آفرين خدا نزهت كمال از كه زمين گل آن چون و آمد درمي هنظّار اهل نظر  بهستاره پر آسماني
 كه شدند آن بر حضرت بندگان براينبنا .افتاد دلنشينو  پسند اطرخ غايت  بهبود برين بهشت فرماي

 بهشت آن روي يك كه فرمايند بنا سرزمين آن در فريب هنظّار وضع و غريب ةهندس  بهعالي نشيمني
 كه بديع نقشي و تازه طرحي ةلحظ در  وباشد باغ جانب  بهديگر روي و تاالب سوي  بهزمين روي

ديوان و  خان ديانت و نمودند رسم بود درنيامده گياننظّار نظر  بهجهت شش در آن نظير وجه هيچ به
 درنگ بي ريخته رنگ مسعود ساعت در كه داشتند كار آن سرانجام برسر را سرهند سركار فوجدار
  .نهد اساس

 سمت  بهنموده طلوع سرهند سرزمين افق از ماعظ نير دويمين آن واالي لواي ةماهچ ماه دوم
  .يافت ارتفاع مقصد

 خورشيد فروغ و وجود ةسراچ شمع آن مسعود ورود پرتو از الدولهاعتماد سراي ظاهر ديگر روز
 انوار مهبط نشينان خلوت قلوب ةصفوتكد و خدابينان باطن نورستان چونالوجود  حضرت واجب جود
 از كه وباس راجه ولد نگهِس تگَج راجه منزل همين در. گرديد نور طاليع وفود سرمنزل و ظهور
 رسيده مقصد به٣ بود شده گراي سعادتواال درگاه آستانبوس شرف ادراك آهنگ  بهکانگره حوالي
 و اصل از منصبش ةمرتبه شد عواطف انواع مشمول خان ديانت نيز و نمود مقصود شرف دريافت
 رخصت بهو  مخلع٥ فاخر تشريف مرحمت ازو  رسيد سوار پانصد و ذات هزاري٤ ةدرج  بهاضافه
  .گشت ممتع سرهند
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  .شد بر و بحر خاقان رثا طوفان لشكر درياي گاه قرار ياهب ودبارر ساحل ماه دهم
 چونو  افتاد اتّفاق روز يك اقامت قرار مقام خجسته آن در بود روزه ماه عيد كه ديگر روزو 
 اسالم پادشاهحضرت  بود شده افراشته عيد نماز اداي براي رود سوي آن در فسحت محيط بارگاه
 كشتي چون و افكندند سفينه هالل برسر اللّهي ظلّ انوار افاضة ظالل ارخورشيدو از ديندار و شعار

 همايون طلعت وتپر انور مهر سان بسرور آنو  نمود عبور آب از دبور باد مانند آنحضرت قبول اقبال به
 نور شادروان مانند نشانسپهر هاي شاميانه كشيده افق تا افق كه پادشاهي گون شفق سرادق مدار بر

 و جمعيت كثرت فرط از كه مجمع آن در و گستردند ،بود هفروگرفت را ماهي تا ماه گاهي صبح سپيده
بود شده جامع مصر بل دمشق جامع غيرت شأنه عز عزّت حضرت ةكرد عزيز آن پرنور حضور فر 
  .نمودند ادا صيام عيد نماز انام ائمه و اسالم علماي جميع با

  گراي اندوه افزاي مالل سوانح از
 و عالم ةشاهزاد مهين تاج ةافرازند و تخت ةافروزند العينةقر وهاج سؤالمزاج افتاد اتّفاق ايام اين در كه

 قضاياي الحكم حسب چون: که نآ قضيه اينعلّت  چگونگي  واست نژادواال داراشكوه سلطان عالميان
 خاصيت استلزام بنابر المحاله و است آن تابع اجساد مزاج فساد كه طبايعكون  مقتضاي بل آسماني
 مواهب از كه كريمه ينوال ادر گرايد انحالل  بهاحوال از حالي در انسان كالبد بند تركيب ةعقد امكان

 و جنان قصور گلگشت آراي٢مسند آهنگ بود شده موهبت بلنداقبال بدان متعال واهب١ حضرت
 گرد زرگه كه دولت سرير قوائم استقامت باعث آن سرشت قدسي طبيعت الجرم. نمود رضوان رياض

 الم افراط علّت  بهنگردد هرگز ديگر كه اميد و بود نگشته صفا ةصفوتكد آن گرد كلفت غبار و كدورت
 لمحه لمحه  وگشت منتهي محرق تب  باراك منتهاي پذيرفته انحراف اعتدال مركز از رفته رفته غصّه و

 مرتبت خالفت حضرت رو اين از  ويافت مي امتداد مدت گشته منجر اشتداد فرط  بهعارضه آن شدت
 و رسيد كمال مراتب  بهمرتبه  بهمرتبه آنحضرت خاطر مالل و حزن افراط شده اندوهناك نهايت بي

 جايي  بهاضطراب و قلق باب اين در نيز صاحب بيگم جهانيان و جهان ةپادشاهزاد القاب قدسي نواب
 قدسي آن بالجمله  واست رساانداز بلندآهنگ خرد تصور ةانداز مرتبه آن مافوق دون كه رسانيدند

 دوري تجويز داشتند خود اختر فرخنده برادر  بهكه محبت مراتب افراط بنابر نژاد حوري طينت
 را نامدار ةشاهزاد سعادت سرادق حضرت بندگان از دستوري خواه در طبق بر ننموده نيز الجمله في

                                                   
  .موزة دهلي,  ب١٦٣برگ   .1
  .ديوان, ب ١٣٧ برگ  .2



  ٢٤١ \\ جلوس سال هفتم

 بوده اقبالواال آن احوال متفقد خود گاه بي گاه كهفرمودند  مي نصب خالفت حرم حريم  بهنزديك
 كوكب آن تيمارخواري و غمگساري متصدي و بيمارداري تعهدم متصع شبستان پرستاران و كدبانوان

 عيادت مراسم روزه هرپ چندين سعادت و دولت  بهنيز آنحضرت و باشند شده مي امگاريك برج دري
  .آوردند مي جا بهجا نزديكي بنابر اقبالمند فرزند

 نبردند مرض تشخيص پي نموده غفلت خبرت و مهارت كمال وجود  باپايتخت اطباي چونو 
 خدمت قدم از و٢ دارد حذاقت مرتبه١ نهايت فن اين در كه خان وزير طلب  بهمطاع جهان فرمان
بود  آورده دست  بهمقدار عالي هاي شاهزاده طبع و روزگار خديو مزاج کيفيت نبض معالجات ارتكر

 شده راهي الهور از ايلغار سبيل بر عيمط گيتي فرمان ورود از بعد مشاراليه خان  وپذيرفت صدور توقيع
 آن رضع و مرض تشخيص و رسانيد نامدار ةشاهزاد مالزمت  بهرا خود ماه چهاردهم يكشنبه روز

 واالي همت و عالي توجه بل دعا و تصدق سودمندي بنابر وقتي اندك٣ در و پرداخت معالجه  بانموده
 مفيد مداوا و ادو سرمدند موفّق و مؤبد و مؤيد اخروي و دنيوي سعادات انواع  بهكه دنيا و دين پادشاه
 جاويد عافيت  بهسعيد اقبالمند ةشاهزادمقدس  مزاج عاقبت و نمود ظهور ةچهر بهبودي و هافتاد

 علّت اين مبارك خاطر جمعيت باعث گوهرواال آن ذات صحت و يافت حصول كلّي شفاي گرائيده
 استسعاد براي كه مسعودي ساعت انتظار بنابر خان وزير  وگرديد اركان و طبايع احوال استقامت تامه

 سعادت اين احراز درآيد ودهمع وقت آن چون كه نمود معاودت الهور  بهبود او مختارواال مالزمت
 من گهرواال شاهزادة تندرستي رهگذر از كشور هفت رروس اقدس خاطر چون و نمايد عظٰمي
 تاالب كنار ماه شانزدهم فرموده كوچ دولت قرين مقام آن از گرائيدمام ت جمعيت  بهالوجوه جميع

 سرادق اطناب مربط و اوتاد مركز شده واقع خود موقع بهبسيار  دارالسلطنه خارج در كه هشيار خواجه
  .گرديد اقبال موكب قباب مضرب و جالل و جاه

 يپناه خالفت رتحض بود مسعود ساعتي كه فال مبارك شوال شهر مهفت مطابق هفدهم
 دولت همعنان بود شده نوراالنوار حضرت ظليل ظلّ آن٤ ورود ةاشع مهبط كه منزل اين از شاهنشاهي

 رس دقيقه ساقد طبع تصرف  بهرا آن چتري كه زريني ةحوض در شكوه كوه٥ تنومند يفيل بر سعادت و
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 خود خان وزير حال اين در  وشدند دارالسلطنه متوجه شده سوار بودند ساخته مدور چتر صورت بر
 سياه هر بصائر و ابصار الجواهر كحلكه  را اقبال موكب مركب لانع غبار و رسانيد اشرف مالزمت  بهرا
 ساخته اميد ةديد ضياي توتياي است يجاويد آبحيات و جسد و روح ابد يبقا كيمياي بل سفيد و

 كه کانگره دامانكوه  فوجدار خان نجابت و گذرانيداز نظر انور نذر قطري  بهروپيه هزار و مهر هزار
 جنگل لكهي ارفوجد خان لشكر پسر خان راوازس و والي ميرزا و بود گرفته همانجا نيز جاگير

 همراه كه دارالسطنه موالي و اهالي اعيان اكابر و اشراف اعاظم ساير و پنجاب ةصوب كومكيان مجموع با
 سوب زمين سعادت براي بودند برآمده اقبال موكب استقبال  بهپذيره رسم مراعات بنابر خان وزير

 نزول از مقدس ةدولتخان ساحت گرديد گراي سعادت ساعت كه روز پهر يك انقضاي از عد و بگرديدند
 كارگاه ةافتب اعلي مأل و باال عالم كروبيان يافته مقرنس طارم اين ةغرف هشتمين كرسي ةپاي قدسا

  .گستردند انداز پاي سبيل بر جاه سليمان پادشاه راه در را اطلس چرخ بوقلمون
 ةنگارخان پيرايش روكش ساله همه معهود رسم  بهآفتاب شرف جشن فرخندهكه  ماه نوزدهمو 

 گويي داشتن كه چيزي اسباب نكويي اسباب از چنانچه بود شده برين بهشت آرايش ةسرماي بل چين
 آن دهش و داد فرط از اميدوار جهاني روزه طريق  بهاندوز شرافت روز آن در .بود قرين و نظير همين

 خرمن و چيدند ثمر برخورده اميد گلو  انّتم نهال از داده دل كام و خاطر مراد١ داد ده داد مبخشكا
 كه كابل ةصوب صاحب خان سعيد جمله از  وبرداشتند ،بوده ديرينه ةكاشت كه آرزو تخم حاصل خرمن

 بود برنياورده لب كام٢ بل نكرده حاصل دل مراد مقدس آستان بوس زمين از اقدس جلوس مدت در
 ٣واال درگاه  بهروز اين در بود يافته صدور او طلب باب در واال امر تام عنايت روي از ايام اين در چون
 نذر ةصيغ  بهيهپرو هزار و مهر هزار  وشد فيروز خاطر كام بر رسانيده ديرينه آرزوي  بهرا خود و رسيد

  .گذرانيد انور نظر از پيكش سبيل بر بختي شتر عدد همين و اسب سر يكصد و
 از مكان هر و ديار هر ظرائف و نفائس پنجاب داري صوبه مدت عرض در٤ خان وزير چونو 
 و زمين روي همه پيشگان صنعت مصنوع سيمين اواني و زرين و مرصّع آالت و كان و بحر جواهر
كميت  تصور چندان ناي و نآ از نهااي امثال و ختن و خطا و فرنگ و هند و توران و ايران ةاقمش انواع

 روز اين در بود ساختهو بر و خاقان هفت كشور آماده  براي پيشكش پادشاه بحر  توان نمودکيفيتو 
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 حسن صورت و ارادت صدق روي از معني اين که نآ بنابر  وذرانيدگ انور نظر ازه چيد ترتيب به
 از را او اقران و امثال مقرون ابد جلوسمدت  در كه اي دقيقه اين از نظر قطع بود سرزده او از عقيدت

 محسن و مستحسن غايت  بهاو خدمتگزاري و بود نداده دست نمودن سرانجام پيشكش دست اين
 روپيه لك چهار موازي قبول ساحت بر اقبال نظر پرتو الملكةعمد آن افرازيسر سرراه راه ازو  افتاده

  .يافت آنجمله از
 منظور بود سركرده كماينبغي را کانگره كوه دامن فوجداري١ خدمت كه خان نجابت تاريخ اين در

 مخلص. رسيد سوار هزار دو و ذات هزاري سهپاية   بهاضافه و اصل از منصبش ةمرتب شده عنايت نظر
 دربار سوي  بهوركهپورگَ از پرنور حضور بارگاه سبو زمين يعني سرمد سعادت دريافت اميد  بهكه خان
 خاطر آرزوي موافق العط مرافقت و مساعد بخت همراهي از رسيده ينوال ادر بود شده راهي مدارسپهر

 كه ملتان ةصوب از خان قليج. گذرانيد انور نظر از پيشكش سبيل بر نظير كوه فيل زنجير دو و دريافت
 آستانخاك  تقبيل سعادت ادراك از اقبال كارگري نيروي  بهرسيده بود مقرر او حراست ةعهد در

 حال درخور پيشكش و هرسانيد خاطر داد قرار و انديشه پيشنهاد مراتب يتنها  بهرا خود٢ نشانسپهر
 كه سرشار عنايت كمال بنابر دهدرآور انور نظر  بهايران نوادر و نفائس ساير و عراقي اسبان از خود

 سر چهل تاريخ دارين هم و افتاد نظر منظور همگي داشتند شعار ارادت سرشت عقيدت ندا بنسبت
 بر جراتگُحكومت  تبديل و تغيير از پيش خان باقر كه جراتگُ ظرائف و تحف ديگر  باچهيكَ اسب
 موصول قبول محل  بهاو اميد اينّمت ٣تمهيد بنابر ه درآمدهمايون نظر  بهبود داشته مرسلپيشكش  سبيل
 اخالص منش عقيدت يامرا و اقبالمند بخت جوان هاي شاهزاده پيشكش جملگي ملهميرج  وگرديد
  .كشيد روپيه لك دوازده مبلغ افتادانور  نظر مقبولاشرف  شرف زو را تدعاس نوروز روز از كه پيوند

  ونمودند توجه يمكان جنّت حضرت مطاف مالئك ةروض طواف  بهفروردين ماه پنجم و بيست
 جا همه و شدند پياده گشته اعظام و تعظيم حق اداي٤ ةآماد دروازه بيرون در ادب نهايت رعايت بنابر
 بزرگداشت و برداشت دقائق از اي دقيقه ابواب ةهم در آورده جا  بهمقام عالي آن اكرام و اجالل كمال

 وظائف اداي و مقدس مرقد زيارت معهوده آداب مراعات از بعدو  ننموده فروگذاشت متبركه ةبقع آن
و عجزة  مساكين تصدقات و خيرات و فرمودند منوره ةروض ةخدم انعام و مجاورين اعطاي از همقرر
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 يينندعلّ اعلي ساكن نقيب  بهيمكان جنّت حضرت رهيخط ةحظير جوار ةسكن خصوص دارالسلطنه
 نصف و شريفه ةخاصّ سركار از روپيه هزار ده چنانچه ،آوردند فعل  بهضعفا آن خاطر داد قرار اضعاف

 از ديگر ةروپي هزار دو  بابودند آورده همقرر خيرات رسم  بهبلنداختر قدر عالي هاي شاهزاده كه مبلغ اين
 ةعرص كه فرجام فرخنده ايام اين در و شد پخش مستحقان ساير بر هالدول يمين نامور خان نائِب

 بنابر بود السالمدار ساحت رشك و رضوان رياض غيرت سعادت موكب اقامت١ ميامن از دارالسلطنه
 قلوب آباد خراب ريخت و شكست ساختن درست  بهنخست پروري رعيت و گستري معدلت كمال

 رأفت وفور روي از آنگاه. ساختند٢ جاويد عمارت معموره را آنها پرداخته تعالي هللا عمرها صاحبدالن
 سلوك کيفيت تشخيص و تحقيق خصوص واليت آن رعيت و سپاهي عموم پريشان احوال مرحمت و

 وضخ  بامواد اين از ماده هر در و نمودند جاگيردار محال شقداران و ديواني خالصات اعمال و عمال
 حقيقت در كه گرفتن پيشه ستم راعي از مظلوم رعيت انصاف و دادن بازپرسي و غوررسي ادد تمام
 اين پرداخت از پس ند وساخت پيشنهاد است خراب دلهاي يپرداز عمارت از نوعي نيز٣ معاني اين

 ذولمب تمام توجه بود نپرداخته كسي ديرباز از كه دارالسلطنه ةدولتخان عمارات انديشي مرمت  بهمعني
 خواه خاطر و دلپسند وضع و طرح اعتبار  بهاصل در خوابگاه و غسلخانه عمارات که نآ بنابر و داشتند

 نموده رسم فريب نظر غريب طرحهاي تازگي  بهاعلي االمر حسب پرداز هندسه معماران نبودآنحضرت 
 آنجمله از كه يطرح رسانيدن اتمام  بهو نهادن بنا و ريختن رنگ و گذرانيدند پسند مشكل نظر از

 هنگام تا كه بازگذاشته دارالسلطنه عمارات ات مهممتصديان ساير و خان وزير اهتمام  بهافتاده مختار
 برجي شاه عمارت طرح و هندسه رو همچنين و سازند پذير اتمام كشمير انجام مبارك سفر از مراجعت

 بود مانده همچنان غايت تا بودند برآورده زمين از را آن اساس افكنده يمكان جنّت حضرت عهد در كه
 ريختند بود سيدهر٤ رس دقيقه اقدس خاطر  بهكه اي تازه طرحهاي رنگ طراز نيرنگ طراحانو  فرمودند

 طولي يد فن اين ابواب در تصرفات و طراحيها باب در كه هالدول يمين را آن کيفيت و كميت شرح و
 آن عمل كه سپرد مهنّدسان  بهنموده ثبت مطرح طومار همان بر خود دستخط از اعلي االمر حسب دارد

 كار آغاز در عمللآخرا الفكر اول آمود حكمت ةقضي مقتضاي بنابر تا سازند دستورالعمل را اكمل دستور
 عظمت و فسحت كمال كه برج شاه عمارت مصالح سرانجام ةدربار. گردد مسدود ثاني حرف ابواب
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 صرف پخته خشت لك سه خوانند »ال «معماران حرف  بهكه آن از اي رسته هر در چنانچه دارد بنا
 .فرمودند نمعي و مقرر مذكور مدت در نيز را آن اتمام نموده اهتمام كمال شود، مي

  ارديبهشت ماه سوانح
 خان آصف مكان، آصف خان ،كبٰري ةالدول ركن ،معظّم دستور  واعظم نويين ةخان افزايي بركت جمله از١

 چون که نآ عميم عاطفت براي معني اين موجب و زمان سليمان حضرت مسعود ورود يمن از است
 ٢جامع مصر اين سوداي و سود اهل مجمع كه نخّاس ميدان بركنار شهر ةقلع سمت در هالدول يمين
 اهتمام  بهسال ده مدت در روپيه لك بيست مبلغ و بود نهاده اساس العماد رفيع بنياد عالي منازل است
 حضور درخواست منزلت و رقد تكميل بركت و يمن تحصيل جبهة ينوال ادر داده اتمام سمت تمام
 ةغر منزل عالي آن ساحت جنابواال خان آن جانب رعايت بنابر و نمود مذكور منزل  بهآنحضرت پرنور

 روكش وجود سخا و ايجاد حسن مظهر و وجود اعيان العينةقر آن مسعود ورود فر از ارديبهشت
 رشك آن فريب گينظّار مناظر و غريب هاي نشيمن ساير رو اين از و شد موعود بهشت منازل و قصور

  .گرديد كبود چرخ طارم كهن روي آب تازگي  بهمعهود ارم سرابستان
 و دولت و اقبال ةكوكب حلول و سعادت خيل اجالل نزول از قبل٣ كه منزل فرخنده اين الواقع في
 و زيب وفورو  ترتيب و زينت ارجمندي و منزلت و قدر بلندي در آنحضرت قبول نظر پرتو ادراك
 جهان از عبرت و خبرت اصحاب همگي كه بود اي مرتبه  بهمرتبت و وصيتخص انواع ظهور و زينت
 سياحت پاي هكرد د برآورو نورديده وجب وجب را خاك قبضه ساحت واجبي  بهكه نورد گيتي گردان

 که نآ  باالشأن عظيم خان آن اقران و امثال از زمين روي بر منزلي دست اين از اند نموده مساحت نظر و
 و جاه محمل و اقبال و دولت٦  محفلكه الحال. ٥دادند نمي نشان٤ درندا برينسپهر زير در قرين و مثل

 قياس راه گشته خالفت حضرت شكوه و شوكت محل و سلطنت و حشمت بارگران حامل و جالل
 تكمي و کيفيت تخمين و تقدير مقياس و است گشاده ابواب اين مراتب تصور در خردمندان

 كه شود مي ظاهر مزيت اين از چنانچه افتاده دست  بهمراتب اين از بعد مزايا و خواص مزيد
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هجدر چه در آن مقدار و قدر عظمت دقائق و پلّه كدام در مكان منيعت و شأن ةپاي ارتفاع اتخصوصي 
  .بود خواهد

 ازو  است آوان اين افالطون و فن ارسطوي باب همه در الحقيقت في كه مكان آصف خان مجمالً
 سپاس و شكر پاس نخست روزگار دستورالعمل و كار كه هر قانون شناسي قاعده و داني آداب روي

 آنگاه. گماشت نيايش و ستايش  بهآفريدگار ةشكران يادا بر همت سپس داشته پروردگار حضرت
 موكب انداز پاي خصوص آورد، جا  بههمگي را مقام اين لوازم نموده ظاهري ةمعهود مراسم رعايت
 دسترس قدر  بهكه نفس يعيٰس دست، يموٰس آن مکرم مقدم نثار و زمان سليمان حضرت حشم، سكندر
 آن انور نظر  بهگيتي اصقاع١ و اطراف ظرائف و غرائب از اليق پيشكش داشته نيز مرتبه اين پاس امكان
 و كاني و بحري ةگرانماي جواهر  بهمرصّع ينزر آالت و جواهر رنواد انواع مشتمل بر گذرانيد، سرور
 بنابر كه آن امثال و فيل و اسب از روزگار تحف و نفائس ديگر و زمين روي ةاقمش و سيمين ظروف

 ،بود پيش در بيش مراتب  بهگذرانيد مي سابق ايام در كه اليق پيشكشهاي از کيفيت و كميت شير خان
 باب در كه مقام رفيع خان آن خاطر مراعات بنابر و كشيد مي روپيه لك شش جموعم قيمت چنانچه
  .افتاد مقبول امتما بداشت٢ تمام تأكيد و مبالغه قبول خواست

 آيين عقيدت نويين اين ارادت و اخالص حق اداي نگاه حقائق پادشاه حضرت بندگان آنگاه
 خاصّه نعمت تناول و فرمودند توقّف اقبال و تدول قرين روز آخر تا حامل سعادت منزل آن در نموده

 سرافرازيو  ابد امتياز تازگي  بهرا مكانواال خان آن سر اين بر آورده جا  بههمانجا معتاد استراحت و
  .بخشيدند سرمد

 رخصت ابقس فوجداري محل  بهپذيرفته نوازش اسب و خلعت عنايت از خان نجابت ماه دومو 
 بارهه خان دلير سيد ولد حسين سيد پيشكش بابت از فيل زنجير پنج روز همين در و يافت

  .گشت انور نظر از امرار پذير سعادت
 كه دارالسلطنه مضافات معتبر هاي صيدگاه از كه جهانگيرآباد شكار  بهسعادت موكب ماه سوم

 گشته شكار و سير صرف روزگار كه روز سه از بعدو  شده متوجه است معروف »مناره هرن«به
 انعطاف دارالسلطنه  بهانصراف عنان سعادت دولت همركاب شد، صيد خاصّه تفنگ  بهآهو چندين
  .پذيرفت
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 خان قليج احوال ترقّي ساحت بر آفريدگار عنايت ارنظا منظور اين مرحمت نظر راانو ماه، هفدهم
 دو بود سوار هزار و ذات هزاري چهار كه او سابق منصب جمله از سوار هزار يك گشته گستر فروغ
 ةصوب صوب  بهروز همين در پذيرفته نوازش اسب و خلعت١ عنايت از و يافت اعتبار اسبه سه و اسبه
 دكن صوبجات از تلنگانه ةصوب نگاهبانيتقديم خدمت   بهنيز خان مخلص. شد مرخّص ملتان

 مرخّص يافته نوازش اسب و خلعت عنايت و سوار و ذات پانصدي افزايش از و گشت پذير اختصاص
 و نقد روپيه هزار بيست انعام و نقّاره و علم و اسب و خلعت مرحمت  بهدكني خان محلدار. گرديد
 سرافراز بود شده تغييرپذير ايام اين در خان مخلص از كه وركهپورگَ سركار فوجداري خدمت٢ تقديم
  .يافت دستوري روز همين در گشته

 نهضت تأخير اوان اين در. است نظير تبهش كشمير گلگشت عزيمت فسخ ايام اين سوانح از
 قلوب منقلب اراده و قضا اقتضاي سواي معني اين ظاهري سبب و ديگر مختار ساعت رسيدن تا مقرر
 ايام مبادي در چون: که نآ است ارادت سخن و عزائم فسخ  بهمعروف و اتخصوصي و نيات  بهعارف كه

 دلپذير كشمير يعني موعود بهشت دومين سفر يانشا يمبدا ارديبهشت اول عظٰمي٣ ةارالسلطند نزول
 رهگذرها كه يافت ظهورسمت  سمت آن اننويس واقعه وقايع مضامين از ثانياًو  بود شده معهود  ومقرر

 مباني در فتور و وهن انها انهاي ربناب الجرم ،شود نمي ظاهر برف زير از خرداد اوائل از پيش ها گريوه و
 هفدهم شنبه چهار روز در عليا مهد بآغفرانم نواب كه قعده ذي ماه نزديكي چون و يافت راه اراده آن
 مهر آن مذكور ماه سرتاسر در که نبنابراي بود رسيده در نيز اند، خراميده اعلي فردوس هب آن

 و تزين مثل طيبه مستلذات انواع ارتكاب از باشند مي پوش سفيد سراپا صادق حصب چون سروريسپهر
 برخالف و شوند نمي آرامش و رامش مطلق  بهمقيد فرموده اجتناب سرود و رود و غنا و طيب و تفرج
 صورت اين در چه. افتاد تأخير مؤيد معني اين٤ است ارشنبههچ مخصوص معاني آن كه شهور ساير

 و شكوفه گلگشت آباد بهشت آن متنزهات در را كدورت و كلفت ايام كه نيامد عاطر طرخا مرضي
 درج٥ شناسان دقائق الجرم. برند سر  بهراغ و باغ هنظّار و نبلس و گل تماشاي و جوغاسي ةالل تفرج

  .فرمودند مأمور ديگر يساعت اختيار باب در را فارسي و هندي يمايپ
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 منصور موكب نهضت جهت اختري نيك و ميمنت كمال در بود روزي فرخنده كه خرداد ماه غره
 در معهود عهد رسيدن در موعود مدت انقضاي از پسو  داد قرار براينبناو  شد مقرر مذكور سمت به

 اتّفاق مقصد سمت  بهاعلي توجهواال ةدارالسلطن از اقبال و دولت همعنان ضمان سعادت ساعت همان
  .گشت حشمت و شوكت سرادق مخيم ونصرت  اعالم مركز راوي رودبار روي آن افتاده

 دستوري نموده مخلع و مشرف مرصّع جمدهر و خاص خلعت تشريف از را خان وزير ماه دوم
 مقرر رسوا و ذات پنجهزاري اضافه و اصل  بهكه منصبش سواران ةجمل از  وفرمودند الهور  بهمعاودت

  .گشت معتبر اسبه يك سوار هزار دو و اسبه سه اسبه دو سوار هزار سه شد،
 بر نابچ رود ساحل  بهورود از بعد  وفرمودند كوچ مقام آن از نبرهب سمت قصد  بهديگر روزو 

 راه آن از تمام آساني سبيل بر طريق اين  بهو بستند پل پيوسته يكديگر  باكشتيها معهود روش وفق
  .گذشتند گذار گشاده

 هشت  بهاست يهپادشا كروه سه و سي مسافتش مساحت كه ربهنب تا راه اين مراحل چون مجمالً
  .شد طي منزل

 ونچ. رسيدند قصبه بدان سه و چهل و هزار حجه ذي سوم مطابق مذكور ماه دهم چهارشنبه روز
 برف اصالً چنانچه بود شده گشوده بودند فرموده الهور در كه توقّفي از وقت اين در نچالپ پير راه

 بهشتاين  چه فرمودند، اختيار مسالك ساير از صعوبت كمال وجود  بانزديكي بنابر راه آن از١ نداشت
 حزونت و صعوبت راه از همگي كه دارد بدهنجار راه چهار٢ »ملكارهبا اجلنة تفّخ« حكم  بهزمين يرو

 گذرد، مي آثار البرز كهسار هاي قلّه و خم و پرپيچ هاي گريوه ينتم  بهجا همه كه گذار دشوار ةجاد
 راه دست از معاينه مسالك اين از دقيقي مسلك هر چنانچه ،٣نيايد راست شرح  بهكه است نحوي
 در راحل و راكب ةقاطع عزائم چون رواحل قوائم مقراض كه است تند و تيز طريقي  بهصراط باريك
 آن از قدم هر كه است حدي  بهتا كوهسار آن تيغ تيزي و كوتل تندي چه است، كند آن مراحل قطع

 است تلف معرض در مراكب پاهاي تنها نه باريك راه آن در ني ني كند، مي پي را راحله پاي مرحله
 سالكان عالم از صعبه عقبات آن هاي جاده آري. است دريغ بي تيغ علف سرها نيز ار راكب خيل بلكه

 پرآفت مسافت آن بردن پايان در روزگار که نآ وجود  با.اند رفته برهنجار نه كه طريقت مسالك ناقص
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و  راه بي طريقي  بهنرسيدند١ جايي  بهچون گشته باريكتر موي از شاقّه رياضات فرط بنابر اند دهورآ سر به
همه  پيما مرحله چنانچه آرند، نمي جا  بههمراهي مناسك يكسال هيچ از قدم يك كه اند افتاده طريق بي
 دام گام هر در كه مثابه بدان اند همراه جا همه تا لغزيده اپ معٰهذاو  نمايند مي طريق قطع جاده بي راه

  .دارند نمي باز ايشان از دست جا چهي قارون قدمگاه تا كه اند نهفته خاك  بهرهروان راه در لغزشي
 باريكي از كه افتاده مشكليكار  عجب خطر و پرخوف مسلك اين در را سالك چاره بي الواقع في

 و تيغ پاي در سر معني دو بتيز كوه ةتيغ تندي و٢ تيزياز  و دارد تيغ برسر پاي قدم هر راه تنگي و
 باالتر٣ همه از  وزند مي مساوات از دم امكان المع وسعت  باكه فراخ بدانسان لغزش عالم معاني نآ با
 مراحله اين لغزنده مسكين و رسند مي عدم سرمنزل  بهقدم يك در وجود عوالم مسافران ساير که ناي

  :نيست پيدا پاياني و است مسافت قطع در بادابداآل پرآفت
  داشـتي   مي گرتهي لغزش )ز (افتاده مطلب  كـار  است تيغ دم  با  را ما كه وادي ندرينا

 اگرچه. است بهتر مسالك ديگر از طور هر  بهكه است دمتور و پگلي راه جمله اين از مجمالً
 آن مسافت  وبارد مي كمتر حدود اين در برف اما است، دورتر همه از و دارد بسيار فراز و نشيب

 برفها ،دارد تسيرمگر الجمله في بلكه نيست سير سرد پر كه رهگذر اين از  وندارد آفت طريق هيچ به
 چهار و پنجاه و يكصد گردد، مي طي منزل پنج و سي  بهراه اين و شود مي خالي راه رفته گداز  بهزود
 كه ست اپادشاهي ةدرع پنج و بيست ريبيج هر و ريبج دويست كروهي هر. است پادشاهي كروه

  .شود مي درع پانصد و هزار چهار مجموع
 نيز مسلك اين در  ودارد مسافت منزل نه و بيست و روهك دو و يكصد كه است چومك راه دوم

 باعث و طريق قطع مانع بسيار الي و گل برف گداختن رهگذر از آن موضع چند در اما است، كم برف
 اوسط در راه اين از. شوند مي بند خالب در خر چون آنجا تنومند پيالن ژنده چنانچه شود، مي توقّف
  .رسيد توان مي كشمير  بهبهار

 برف كمي بنابر و كروه نه و نود و است مرحله سه و بيست آن مسافت كه نوچپ راه سوم
 در را كشمير ةشكوف و ربيع گلهاي تماشاي راه اين از بهار اواخر در نچالپ پير راه به نسبت

  .يافت توان مي
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 يخ و برف بسياري و شيخ١ هاي گريوه دشواري و صعوبت كمال در كه است نچالپ پير راه مچهار
 بهار اوائل تا خريف فصل اواخر از و است انبوه كوه آن برسر ارديبهشت٢ پايان تا كه چنانچه است
 و عذرتم محال آن از مراكب گذار مجال زمستان موسم در و است تعسر كمال در راه آن از سواره عبور
 رهنبب تا الهور زا چنانچه شود، مي طي چوك بيست  بهاست كروه هشتاد كه راه اين مراحل و محال
 راه اين از  ومرحله وازدهد  بهاست رادشوارگذ كوهسار كشمير تا رهنبب از و منزل هشت  بهاست هامون
 خواست  بهعنقريب چون و ندارد احتمال بهار اوائل الله و گل تفرج و كشمير ةشكوف گلگشت گذر

 خصوص آن منازل احوال ذكر در مسالك دشواري و راه اين اتخصوصي از مجملي باري حضرت
  :پرداخت وقت يرناگز تحرير  بهاكنون شد خواهد مذكور براري اريب ةعقب

 كمر بر راهگذر اكثر كه نحوي  بهاست دشوارگذار كوهسار مراحل سرتاسر كشمير تا رهنبب از چون
 تعذّر بل تعسر كمال آن از شتر عبور آن بنابر و پيچ و خم بسياري و عرض تنگي نهايت در افتد مي كوه
 كه اي پيشخانه حمل ذالٰه است، آدمي و اشتر و اسب و فيل در منحصر راه آن باربردار معٰهذاو  دارد

 صعب سرماي و بارندگي هم معاني اين  باو تاس دشوار غايت  بهكند كفايت را دولتكده اين حشمت
. شود مي پيموده پادشاهي منزل دوازده  بهاست كروه هفت و چهل كه راه آن تمام در الجرم هست، نيز

 كه عمارتي از است عبارت ي زبانكشمير زبان در كه ٣لري يمكان جنّت حضرت عهد  بهجا يازده
  غسلخانه مشتمل بر خود معهوده ةهندس و طرح  بههند مهندسان و سازند مي خاص شكل و وضع به
  موجب اين بر نهاده بنا خدمات ةخدم و پرستاران جاي آرام يعني هپور٤خواص محلّ و
  ،كله بيرم -٦ ،هنهتَ -٥ ،راجور -٤ ،تّيه چنگر -٥٣ ،نوشهره -٢ ،هتّي وگيج -١ :اند رسانيده اتمام به
 مدت اين در که نآ بنابر  ورپو خان -١١ ،شاجه مرگ -١٠ ،رپو هيره -٩ ،قلي محمد لري -٨ ،پوشانه -٧

 لري هر مرمت و كشمير سيرارادة  مبادي در حضرت بندگان بود افتهي راه آنها اساس  بهاندراس متمادي
 راه اين طي را يمكان جنّت حضرت كه اي مرتبه هر چون و فرمودند عظّام امراي از يكي اهتمام ةعهد به
 تشويش و مزاحمت همگنان گذارها تنگي ازو  آمدند ميدر انكوهست  بهدفعه يك اردو همگي داد مي رو

 و گذار تنگ هاي گريوه از مردم بار چنانچه ديدند، مي هاآزار و زحمتها دستان قوي از ضعفا داده يكديگر
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 از ديگران و گذشتند مي گذاشته جا هب پايانچهار  بارا آن ناچارو  بود افتاده مراكب  باسوار همچنين
 كرده پايمال و سپر پي را همگي گذاشته مركب و مرد روي بر بلكه باربردار و بار روي بر پياده و سوار

 فيالن كثرت و مردم هجوم بر بنا مراحل آن تنگناي در بارها دست اين از  ونوشتند مي راه طريق اين به
 و رسيد مي كرعس عجزه  بهبسيار ضرر راه اين از پريدند مي كوه از مركب  باراكبان و راحل  بابارها

  .بودند فرموده مشاهده العين يأر هب خود حضرت بندگان بار چندين
 آزار ييسرمو مقدار كه اند رسيده آن از سليماني ةدرج بل جهانباني ةمرتب  بهكه آنحضرت الجرم

 در خصوص جا همه داشته درنظر الهي مراضي صورت اين در رسانند نمي موري  بهاضرار و اي پشّه به
 بيم از كه شده دستوري  بهاردوي عوانان نگاهباني و است دست دراز سپاهيان تطاول جاي كه ها يساق

 مروت روي و سررحم از نيز وقت اين در رسانيد، تواند نمي بيكسيزحمت  بل يسك  بهمضرت وجه بي
 فعهد دستور اين  بهخود مردم  باعظّام امراي كه فرمودند مقرر١ نموده خالئق آسودگي  بهنظر سرشار
 جعفر و ميربخشي خان اسالم و نژادواال هاي شاهزاده چنانچه: نمايند عقبات طي يكديگر عقب از دفعه
از  ها شكارگاه در كهي قراوالن و خان قلي مرشد و خان فدائي و بيگي قوش خان شاهنواز و خان

 در ضروري كارخانجاتاهل  از قليلي و نزديك خدمات ةخدم از چندي با٢ است ناچار ايشان حضور
 هيبقر قرابت كه چندي و ايشان الصدق خلف خان شايسته  باهالدول يمين و باشد انتساب سعادت ركاب

 سعادت موكب عقب از تبعه ساير و تابينان  باباشد داشته الشأن  عظيمخان آن  بهسببي يا نسبي نسبتي و
 همين  بهو خانه دفتر رانمحر و ديوان ةعمل ساير  باخان افضل اميعلّ نبالد از و شود روانه منزل يك به

 ارباب ساير  بادوم بخشي خان معتمد آنگاه شريفه، ةخاصّ سركار بيوتات اهل جميع  باميرجمله روش
  .گردند راهي يكديگر دنبال از منزل يكفاصلة   بهواال مناصب
 و نصرت رايات مركزو  بر و بحر فرمانرواي واال سرير مقر رنبهب موضع كه آنوال در هم بالجملهو 

 مضافات از كه معمور ٣ةپرگنآن  که نايبنابر كشميردار  صوبه خان ظفر ،بود كشور هفت پادشاه ظفر
 مالزمت سعادت پذيراي آمده پيشتر استقبال سبيل بر آنجا تا بود پذيرگشته قرار او جاگير  بهاست پنجاب

 طريق همان  بهريس گيهان اردوي ساير چون  وگذرانيد نذر طريق  بهروپيه هزار و مهر پانصد و شد
 و گرديد يراهگرا رهنبب از افتاده پيش انور رأي داد قرار بنابر اقبال موكب و ماند عقب در مقرر معهود
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 ديگر جانب از ربع و كروه يك ربنهب سوي از است زد زبان هدكّ علي ١گهاتي  بهكه اي صعبه ةعقب
  .گشت سپر پي يربع و چهار جهت همه  بهزور آن شده طي است آن مسافت كروه٢ ربع سه هميان در

 از٣ يافته اساس دلكش و خوش غايت  بهتاالبي مختصر بركنار آن يهلر كه هتّي وگيج منزلو 
 بنابر داد دست اقدس نزول مقدس سرزمين آن در چون  وپذيرفت سرمد سعادت اسعد ورود شرف

 وقت و حال درخور پيشكشي بود خان اسالم الدولهةعمد تکفّل ةعهد در منزل آن لري عمارت که نآ
  .آورد دست بهتازه  سرافرازي ةايم قبول و اقبال نظر دريافت از٤ كشيده

 از بعد  وشدند نوشهره متوجه سعادت و دولت همعنان فرموده كوچ مقام ناي از ديگر روز
 مضافات از است اي پرگنه نشين حاكم قصبه آن و دندگزي منزل نوشهره در كروه نيم و سه پيمايش
 و سنگ از حصاري يآشيان عرش حضرت امر  بهآن خارج در و است ربنهب نظير آباداني در كه كشمير
 آب كه است واقع آمود صفا رودي قلعه خاكريز ةدامن رب  واند هادهن اساس استواري كمال در صاروج
 مانند يا و است غلطانرخام  سنگ الوح صفحه بر كه خام سيم از است جدولي گويي آن سان سيماب
 نوعي اثر كوثر رودبار آن در  واست روان رود كالبد در شريان مجاري  بهطبيعي روح ةالحيو عين شريان

 جوف سنگ در و هتگش آن پولك داغ شيم ماهي مسام بر پشيزه همانا شود مي افتيدار  فلس ماهي از
 در تكلّف بي. هنوشت عبده عيسويش ةمائد ماهي و فلكي جوف يحتّ است ماهي جا هر سماك تا سمك
 سرهرمز سنگ ماهي و كرده گل بغداد وطبش ناگوراي و پرخاري كچه آن خاري بي و گوشتي خوش

 بر سر آن همسري دعوي باب درو ماه تا ماهي ٥ ماه و خورشيد تا ذره فتواي  بهرهكَّب و ههتَتَ ةپلو ونچ
 كه گذشت فيل تمثال تفرج  بهافتاده درنگ اتّفاق دراز زماني راه اين عرض در روز آن  وزده سنگ
 بودند انگيخته گردد مي مذكور اكنون هم كه سببي بنابر خاره سنگ از يمكان جنّت حضرت االمر حسب

 اذهان خارج جاي چه انسان صورانگيز ذهن در نظير بي بديع نقش دو آن از هريک نظير كه
  .شد نتواند وقوع پذير صورت
 راه اين طي يمكان جنّت حضرت كه راتبم از اي مرتبه در كه داشت صورت اين معني نآ علّتو 

 غلطيده آن امثال و اي زلزله  بهكوه فراز از كه  درآمدرسرو آن نظر به٦ كالن سنگ لخت دو فرمودند مي
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 سبيل رب رفع چون كه بستند درست عاطر خاطر در معني اين نقش نخست الجرم. بود فتهگر سرراه
 و شاه بر راه كه را گشاد دشوار بند فرزين آن شكسته آهسته آهسته دارد تعذر بلكه تعسر تحويل و نقل
 نكته بنابر بود پذير تعلّق ديگر امري  بهقدر مقتضاي كه آنجا از را قضا. دهند گشايش آساني  بهبسته گدا

  :مصرع دقيقه،
  اول ز كشد بهتر آخر نقش نقّاش

 از لختي كه بست متخيله ةلوح بر معني اين تصوير ثانياً آنحضرت آفرين ورتص فكرت بند نقش
 آن طريق اين  بهو بپردازند هيأت درست فيل دو صورت آنها باقي از شكسته را لخت كوه دو آن

  .بردارند مردم راه از را ها خرسنگ
 نوك  بهكه كشور اين فن فرهاد تراشان سنگ و خاراشكن نگاران صورت آنحضرت ةفرمود بنابرو 

 صورت جان از شور يكهر كه انگيزند برمي سنگ دل از شيريني نگار و نقش هزارگونه فوالد ةتيش
 از رطوبت ةموج گونه آن صنعت تردستي اعجاز  بهو برانگيزد پرويز و فرهاد ةدخم از بل شبديز جان بي
 از دود و خارا پرند موج جان از رماد آن رشك ةشعل كه آرند درمي تموج  بهده برآورخارا نگس١ لوح
  .برآوردند معاني تمام صور كوهچه دو آن از برآرد، آبحيوان دل

 كالني همان  بهوار سايه تمثال ود بود بسته نقش آنحضرت خيال در كه درست معني اين طبق برو 
 آن بند در باز روز آن از كه روزگار ةكارنام آن چنانچه كردند، راست باشد مي نوع اين اعظم فرد كه
 نقشبند ةكرد نگار بل صنع نقّاش تصوير ةردو گ شبيه درستي  بههمانا است طراز جادو سازان نيرنگ٢

 و است العلل عله فعل معلول٣ ةكرد آري. است ابداع بديع نقشهاي و عناص كار اول فرد و اختراع
 راه همه و پيوندد مي بدو ايجاد و وجود ةسررشت عقال كلمه اتّفاق  بهچه االول اول اثر آثار ساير باآلخره

 رغم علي املوحدي بزعم بل هللا اال الوجود يف موثر وال هللا سوي الموحد« رود منّت بي ةدهند آن يدةد به
  .»كبريا علوا الظاملون يقول عما تعايل سواه موجود وال الوجود امللحدين
 وضفم او بهآن  لري سرانجام اهتمام و بود خان ظفر جاگير همذكور ةقصب ونبالجمله چو 

 ايشان تکفّل ةعهد  بهآن مرمت كه ييلر ود امرا از هريک قياس اين بر و گذرانيد گرانمند پيشكشي
  .كشيدند مي وقت و حال مقتضاي فراخور يپيشكش بودپذير  رجوع
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 يتّه نگرچ درو  شد طي مسافت كروه نيم و چهار فرموده كوچ اقبال و دولت  بهنوشهره از چونو 
 موكب  بهآنجا از  وفرمودند اجالل نزول بود آن عمارت تعهدم خان صادق الصدق خلف روشنضمير كه

 ظفر ةعهد  بهعمارتش كه آن لري و١ شتافتند دولت  بهبود ميانه در كروه نيم و پنج كه راجور  بهسعادت
  .دريافت جالل و جاه موكب نزول فيض داشت وقوع اتّفاق اي رودخانه ساحل بر بود خان

 دولت خيل سعادت رود و راجور توابع از ههنتَ موضع  بههپيمود را كروه نيم و چهارديگر  روز و
 از مذكور مير هاي گماشته و داشت تعلّق ميرجمله ةعهد  بهمنزل اين از لري چون. افتاد اتّفاق

 براينبنا بودند اختهنپرد بدان بايد چنانچه خود تمييزي كم انگاريهاي سهل  بااو وقت گيريهاي سخت
 داخل كوهستان  بهآنجا از چون معني اين وجود  با ونيامد پسند دشوار طبع مرضي آن عمارت مقدمه

 يو دادگرخد ذالٰه بود ناگزير ستوران آسايش٢ و مزدوران آرامش و مردم استراحت از و نددش مي
 رعايا عايتر و خالئق رفاه و لبا فراغ از احوال و اوقات همه در كه گستر عاطفت پادشاه و مهربان
  .گزيدند اقامت مقام روز همين در روز يك نيستند غافل

 است، مسافت كروه نيم و سه همانجا تا كه كله بيرم متوجه فرموده كوچ دولت  بهدوم روزو 
 و خوشي و نزهت شرح كه نچالپ نتَر گريوه زمين  بهجاده راه اكثر مرحله آن در چون  وندا هگشت

 جا همه چنانچه نيست، نچالپ پير ةعقب دشواري  بهآن تلكو و دارد وقوع اتّفاق است، محال آن دلكشي
 خيابان هاي رشته گشتلگ دست از آن مسافت قطع حقيقت در بلكه گذشت توان مي آساني  بهسواره
 پيما مرحله كنان تفرج و خرامان جا بهجا اقبال موكب راه اين از است چناب نسروستا صفوف و باغات
  .نمود مقام حق اداي جا همه گشته

 سن عرض مانند بل آينده خوش عمردراز خيابان چون معني در كه جاده آن طول امتداد تكلّف بي
 كوچه نمودارآن  كه دخواه نمي دل ته از كه افتاده مسافر مطلوب نحوي  بهاست٣ فزاينده طرب شباب

 تا نامتناهي فيض را انور مهبط و الهي رحمت عالم اعظم سواد آن  وسرآيد  بههرگز خضر عمر سبز راه
 اقسام راه طرف هردو خصوص نشان ارم زمين آن سرتاسر كه نباشد چنين چگونه و انجامد پايان  بهابد

 نافور  وكثرت جوش اي مثابه  بهاست آفرينش دهقان ردستكا كه سفيد نيياسم جمله از الوان گلهاي
 آن رنگارنگ انوار و ازهار عكس از و كرد خيره را بينش اهل ةديد آن ةنظّار نظر امعان كه دارد وفور
 فرنگي خيال عينك گينظّار گويي كه دينما مي رنگين اي مثابه به جو هواي جوهر آفرين خدا گلزار
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 و توده ودهت كه نبلس بسياري از هامونش و كوه زمين روي سر بهسر بل زمين گل برو  آورده نظر پيش
 گيسوشكن و خم اندر خم كاكل ةطراز  كه قدان شمشاد١ قفاي رونق افتاده هم روي بر خرمن خرمن

 ةروض آن روانبخش انهار مجاري در جا همه و شكسته هم در است چين نبلستانس روكش شكن در٢
 گوارش و سردي و صفا در هريک آب چنانچه است جوشان سارهاي چشمه و روان آبهاي رضوان

 .آسمان تا زمين روي از و حيوان تا است انسان از فرق حيوان ةچشمآن و سر ميان كه ايست مرتبه به
 خورند مي آب سحاب سرچشمه از كه شاداب و خرم و سبز درختان انواع كند مي كار نظر که نچندا

 ستا درختي آن اكثر و آيد درنمي نظر  بهآسمان جا هيچ كه اند شيدهك كديگري سر در سر نحوي به
 چندين آن از اي غنچه هر كه كالن سرخ گل چندان بهار آغاز سر در كه چنار برگ و شاخ تناوري به

 در كه آن گلبن و شود نمي منظور چيزي گل جز كه آرد مي بار پيوسته بهم گلدسته مانند است گل
 بر و بحر سياحان نظر  بهديگر جاي در چنانچه است، هبقع اين مخصوص است گلي٣ خرمن حقيقت
مشابهي است كه   بهاين گل غرابت و گيرد نمي ايپ بنشانند ديگر زمين در را آن نهال اگرو  درنيامده

 چه دارد، تفوق نيز برين بهشت بر نيز از ساير روي زمين امتياز بلكه برين زمينتوان گفت كه آن سر مي
 معاينه هيأت تمام صورت بديع گل چند آن برفراز و پيوسته ساق گنر  بهپايين در گلبن آن از گلي هر
 گلگون روي بر گويي كه گونه بدان آب و رنگ باب در و است بسته برهم پرطاسيان كاله اندام به

 و سوگ در يعباس بدن نازك گل لطافت آن برابر در و برده آن از تاب و آب ةگلگون روشني رخان الله
  .گرفته يانعباس شعار رنگ و آب

 موكب داشت يعيدالضٰح روز  باهمطابق كه خرداد هفدهم ارشنبههچ روز يعني وز رآن بالجملهو 
 مقام عيد زنما سنّت اقامت براي بود يافته اتمام خان ظفر اهتمام  بهكه كله بيرممنزل  لري در سعادت

 موضع آن نشان مجره غريب آبشار تفرج  بهسعادت و دولت قرين روز هاي ميانه نماز فراغ از بعد هنمود
 اي لحظه و شدند متوجه ريزد مي فرو تمام شدت  بهراه گز چهل سي از آب آسيا هشت  بهقريب٤ كه

 تفرج و بديع و نظربند است ميطلس همانا كه پسند خاطر فريب هنظّار آبشار ويزدال آن مالحظه  بهچند
 عكس انطباع و اقدس طبع استحصان از و پرداختند تماشا  بهشده مقيد پيوند، اعجاب است عجيبي گاه
 ورود بركت و پرنور حضور فيض از و افزودند آفرين گيتيصنع  شاهد آن منظر حسن بر انور نظر
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 و گوارش فرط و صافي و شفافي وفور از كه دلكش بخش حيات آبشار آن ةاستفاض ةماد مسعود
 و مهيا رود، مي گرد  بهآنجا١ رضوان ةروض سارهاي چشمه بل حيوان آب صد نوشگوار بآ عذوبت

  .نمودند آماده
 ركاب مالزمان و دولت فتراك ملتزمان خاطر كام مقام  بهحق وام يادا از داده تماشا داد چونو 
 اين جهات ساير از وشحو انواع راندان تجه  بهپياده پنجهزار ربنهب از كه آن بنابر برآوردند سعادت
 هكل بيرم ةدر اطراف هاي كوه  بهآورده فراهم بسيار شكاري مدت اين درو  بود شده مقرر ركوهسا
 آسمان رخاط مرضي دلپسند سرزمين اين در قمرغه شكار را حضرت بندگان الجرم بودند، رسانيده

 كه را رسرو آن و برآمدند بود يافته ترتيب سمت مذكور ةدر وسط در كه تختگاهي فراز  بهافتاده پيوند
 نيست انور نظر منير ضمير مكنون ديگر امري كشور هفت ملك شكار غير هب و مرغوب قلوب صيد جز
 آمده راغب جانور انواع شكار  بهنشاط و طرب مزيد اكتساب حكم  بهانبساط و اهتراز فرط از روز آن
 تا آسمان يجد رنگ و حمل ةتك محيط كشيده ماهي تا ماه از كه اي جرگه تابان مهر رويي شكفته به

 راه چند از نموده اندازي بندوق و گشايي كمين و كشي كمان بنياد و ند درآمدبود شده زمين گاو گوزن
 گشت مي آشكار كوهسار كمر و ماندا از كه٢ نخجيري هر چنانچه فرمودند اشغال افكني صيد به
 چه بدانجا تفنگ رسيدن كه بعيد٣ غايت  بهراهي راه از را آهو دو جمله از. شد مي شكار خاصّه تفنگ به

 زده خاصّه تفنگ  بهبود دور نهايت بيوني رح ظاهر داستبعا طور از افكندن صيد وزدن  نشانه جاي
 آن ةقل در هندوستاني هاي پياده را آهو سه و گرديد بينظاهر گياننظّار تحير سبب معني اين  وانداختند
 ميسر شدن پيما راه آنجا در ناخن و چنگ  بهرا نورد كهسار٤ كشميريان از برخي جز كه كوهستان

  .كردند دستگير زنده تمام چسباني و جلدي  بهنيست
 تاماه  نة آكبكو كه پادشاهي اقبال موكب رايات ةماهچ بود، ماه هژدهم پنجشنبه كه ديگر روز

 كروه دو آنجا از كه پوشانه منزل سوي  به ونمود طلوع كله بيرم كهسار افق از هفروگرفت را ماهي
  .گسترد توجه پرتو دارد وقوع سمت نچالپ پير كتل زير در و است فاصله هميان در

 كهسار سمت  بهبودآن  اهتمام سركار خان ظفر مذكور منزل دستور  بهاينجا لري از ديگر روزو 
 نوردان گيتي نظر  بهآن نظير زمين روي بر همانا دشوارگذار است اي عقبه آن و يافت ارتفاع نچالپ پير
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در  قدر همين معني و لفظ دستگاه تنگي فرط از صيفشتو حق در چنانچه ،باشد مدهدرنيا گرد جهان
 ١طرف و است نيام هم تابان آفتاب ةتيغ  باآن تيز تيغ گويي كه گنجد مي تحرير ةحوصل و تقرير ظرف

 چه دامانش كوه پاي و گريبان و دست جمازه حمائل  بابرآورده كهكشان جيب از سررفعت كه كمرش
 غايت  بهپايه رفعت در را كرسي پلّه كه اش سرقله است مقام هم قارون قدمگاه تا دره پايان جاي
 استظهار  بهاش ريشه و رگ غور اوشك پاي و بردوش دوش اعظم عرش ساق جمله  باداند مي مايه فرو

 آغوش، هم فطرتان پست پله  باكرده ريش را زيندار ماهي ةسين و گاو پشت سرزنش روي از پايه پستي
 اسالم الملكةعمد منسوبان از كه فطرت سالم ،فكرت صحيح ،تخلّص سليم طبع سليم شاعر چنانچه

  :گويد مي كشمير تعريف داستان در كه آنجا نموده ادا مقام حق كوه اين توصيف در ميربخشي٢ خان
ــغ كــه  پير  بي كوه زين حذر٣ سالك كند ــد او تي ــر زن   شمــشير براب

  سـارش  چـشمه  بر نيلوفري فلك  ارش و دايـه  دامـن   به طفلي زمين
ــادام و در  اخـضر  چـرخ  او سـبزه  رفعت ز   اختــر چــشم كــوهي ب

ــتاره  ســنگش افــالك شيــشه شكــسته ــ ســ ــنگش داغ ةپنبــ   پلــ
  اسـت  آن از افالك يدنزدد شكم  اسـت  آسـمان  نـاف   به شتيغ سر

 لغز پاي و تند غايت بهو  است پادشاهي كروه دو قريب فراز تا آن نشيب از که نآ وجود  بامالًجم
  :است وفصمو هيئت بدين كه راه آن سرتاسر. شد توان نمي گذارهآن  همه از سواره كه اي مثابه  بهاست

ــارود  جاده تنگ اين در كشمير سوي ــتنزا آن  ب ــل ك ــاده گ   پي
 اعلي موكب پيش پيش كه واال مناصب ارباب جاها اكثر و شتندذگ سوار پالكي حضرت بندگان

 سرير آن حامالن مدد ةسيلو  بهو بودند مباهي و متفاخر نامتناهي مفخرت بدين شده رهگراي پياده
 و عظٰمي عادتس اين و شدند ميپذير  سعادت الهي خالفت بار متحمل اين شكوه تحمل از نظير عرش

  .ساختند مي حساب روز تا خويش اعقاب و اسباط بارنامه و اوالد و خود مباهات سرمايه را واال ةپاي
 بيگ قلي محمد لري شد قطع است پادشاهي كروه نيم و سه پيش منزل تا كه مرحله اين چون

 دينمترد آسايش براي را آن هبود واليت اين حكومت تعهدم يآشيان عرش حضرت عهد در كه تركمان
 آن عمارت متصدي عامره ةخزان وجوه از واال الحكم حسب خان ظفر اينوال در ،بود نهاده اساس راه اين
  .شتگ اقبال خيل سرمنزل شده
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 دارد اشتهار سوخته سراي  بهو است واقع دره ميان در كه منزلي جانب به اينجا از ديگر روزو 
 نهايت دشواري و پيچايي كمال  باو است راريب٢ ناري به١ موسوم كه آن منسلك از و شدند متوجه

 چنانچه يكبار طريقت مسالك چون است راهي آن و دادند عبور قرار دارد، ناكي هراس و انگيزي بيم
 طريق خضر همراهي آن سلوك طريقي بي و راهي بي و تنگي غايت از گفت توان مي حقيقت در٣

 مويان ةسلسل ويزدآل زلف و بيز مشك كاكل ةكالل مانند كه راهي عجبلبوا. تابد برنمي توفيق رفاقت
 مويي  بهباريك راه آن رد دالن بي لد بسي فرخاري گلرخان خم اندر خم گيسوي پرچم و تاتاري
 پيوند زاد هندي اننژاد حبشي ةطر شكن در شكن پيچاك يعني رسن پيچان ةمرغول چونو  آويخته
 در تخلّص سليم قلي محمد سخن نادره فن جادو شاعر چنانچه گسيخته تن از را جان يكجهان عالقه

  :، ابياتداده ديگر رقّت و دقّت را زهتا سخن طرز باريك راه اين يفوصت
  كـوه  در پيچيده صدا همچون ره كه  انـدوه  كـوه  زين دبگذر چون كسي
  گــردون كجرفتــار گــشته ره كــزين  افـزون  پيچش خوبان زلف از زهي

  سنگ هر  به بيني نگين چون طلمسي  آهنـگ  كـج  راه ايـن  تـاب  و پيچ ز
ــن ــواني چــون ره دري ــدن ره ت   بري

  
ــه ــد ك ــرغ باش ــيم را م ــدن ب   پري

ــوران ره  راه ايـن  كـه  گـردد   مي معلوم چنان   ــود م ــر ب ــرمن ب ــاه خ   م
ــن  محتـاج  عقـل  ديگر نيست برهان به ــه ره ازي ــر رفت ــهپيغمب ــراج  ب   مع

  دلخـواه  معشوق بود خوش ره درين
  

ــد ــرداز را او كــــس نتوانــ   راه بــ
 گذار پيچيده كوه كمر بر هك تنگي و باريكي نهايت در راهي از جا همه منصور موكب روز آن مجمالً  

 غايت  بهاست يا دره آن طرف يك چنانچه محال بلكه هولناك گذرگاهي گونه آن وجود  با ونمود
 بدان نگريستن ياراي نظر طاقت ياري عدم بنابر٤ را گينظّار آن سهمگيني و خطرناكي فرط از كه عميق
 يوارد عبور رفت، توانند هم هلويپ كه ندارندآن  جرأت كس دو جاده ضيق نهايت از  وكند ميسو 

 پادشاهي كارگر همت همراهي و الهي صون و عون از٥ كه افتاد اتّفاق آسان نحوي  بهپوي جهان
 و كروه سه نوردي مرحله از بعد گذشته مذكور سراي از چون و نرسيد كسي  بهاضرار و آزار سرمويي
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 نزول بود مفوض خان افضل اميعلّ اعظم دستور تکفّل  بهآن لري ماهتما كه ورپ هيره منزل در ربع سه
  .داد دست اقبال موكب اجالل

 فسحت و نزهت كمال در محضر نيكو وزير خردپرور آن توجه حسن از منزل فرخنده اينو 
 پيشكش و آمد مستحسن و محسن غايت  بهبود شدهپذير  عمارت ديوار و در صفاي نهايت و تحسا

  .يافت وصول قبول موقع  بهافتاده اقبال نظر منظور گذرانيد ندپيو سعادت دستور آن كه گرانمندي
 ظفرانتساب ركاب همراهي از جا همه كه اقبال و بخت مصحوب فيروز جاويد موكب روز ديگرو 

 كه »ر فتح هب «گمر شاجه مقام در كروه چهار طي از بعدراهي شد و  باشد مي اندوز سعادت پادشاهي
 خان شايسته الملكةعمد تعهدم و است ديگر منازل ساير سرآمد منظر حسن و فضا گشادگي اعتبار هب

 از و گزيدند منزل دولت قرين بود نموده اقدام و قيام تمام شايستگي  بهآن مرمت و تزيين تقديم در
 خاطر در خان آصف الشأن عظيم خان گماشتگان سركاري بنابر آن عمارت كه رپو خان سمت  بهآنجا

 سرتاسر در  وشدند روان داد مي حورنشان حدائق قصور ةغرف و رضوان ةروض از دلنشيني و پسندي
 وفور از آورد مي ياد  بهرا عدن جنّات رغزارم ييالقي گلهاي الوان و برگه سه و سبزه فرط از كه١ راه

 و آب بود درخشان و رخشان شده زار الله شاهدان عذار روي گرد كه غلطان شبنم مرواريد هاي عقده
 مزار بر که نآ تا خراميدند مي كنان تفرج برد مي ياد از را عدن العينةقر و بدخشان ةگوش جگر رنگ
 اطراف واست  همداني علي سيد مير ثاني علي حضرت معاصرين و٢ اقران از كه بغدادي منايؤم شيخ

 انهار سيالن و مثال طوبي نشان سدره اشجار اظالل و نبلس و الله و گل و سبزهجوش  فرط از مرقدش
 غايت هب افتاده آثار بركت ةكوكب گذار نمود مي تر ندلنشي رضوان رياض و جنان مرغزار از آثار سلسبيل

 ركاب ملتزمان که نچندا گذشته توقّف  بهنگاه ظاهر دامگاه آن در اي لمحه و آمد دلپسند و فريب نظر
 چشم كه لوندا دامان كوه گلگشت و همدان رود بامشان منزّهات تفرج كشمير عين در انتساب سعادت

 مراكب نعال رپس يپ طريق اين  بهراه كروه سه چون و نمودند است، زمين روي منزهات چراغ و
  .دريافت لزوم فيض قدوم بركت مذكور رپو خان سرمنزل شد اقبال موكب

 رپو خان از صورمن عسكر توجه خرداد پنجم و بيست پنجشنبه از است عبارت ديگر روزو 
 ساحت و افتاد اتّفاق است، ميان در مسافت كروه پنج آنجا از كه نظير مينو كشمير دارالملك صوب به

 يعني حشم سليمان حشمت، سكندر حضرت بندگان مسعود ورود پرتو از نشانهسپهر ةدولتخان
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 طارم افزاي تغير است اعظم نير دوم زمين روي در الحقيقت في كه دم سيحام ،مقدم فرخنده پادشاه
  .گشت مچهار١

 دلپذير نشان بهشت آن کيفيت اتخصوصي قطمير و نقير ذكر و كشمير النظير عديم ةمينوكد تصوير
 تا موعود خلد نمود بدين منصور عسكر ورود مدت از كه بنياد ابد دولت سوانح از برخي بيان و

  داده روي آن از صدور هنگام
  :روزي قسمت ابواب ساير در كه نخست روز فطرت ةخان حوالت شناسان مرتبه

ــسته در ــسان نابـ ــشادند احـ   دادنـد  بايست  مي هرچه هركس به  گـ
 اقدار وردرخ تاسعاد انواع تقسيم و اند كرده استحقاق نصاب مقدار  بهارزاق اقسام بسط
 ماه و خورشيد تا ذره خاك و آب عالم مركز تاگرفته  افالك محيط از چنانچه آورده ظهور  بهاستعدادات

 انواع ةافاض. اند ساخته بر نصيبه  وور بهره كمال دقائق از احوال حقائق كماهي درخور را ماهي تا
. اند نموده يزلي لم ةبالغ تحكم وفق و ازلي ةكامل مصلحت طبق بر كائنات جزئيات ساير بر فيوضات

 مگر اند داده آنها منزلت درجات و قدر مراتب از زياده اند كرده عطا چيز هر و هركس  بهآنچه هر الجرم
 آفرين خدا گلشن٢ آن قبول ساحت بر فياض يمبدا منتهاي بي اقبال فروغ كه نژاد ارم كشمير آباد نزهت

 احتمال وهمي فرض درجات از زياده بهار جاويد ارزگل آن و تافته آن قابليت امكان مرتبه از مراتب به
 فرط از كه رسيده جايي  بهمقام بهشتي آن محسنات كه اينجاست از و دريافته فيض نظر زوف عقلي
 فزايي فرح غايت از و است جنان حدائق تصوير ةنمون راحت و روح ةافاض وفور و ساحت نزهت
 دليل عيان و شاهد ةمشاهد چنانچه رضوان، رياض تصديق حجت هوا و آب بخشي فيض و فضا

 صنعت و حسن شاهد ةآئين و قدرت كمال مظهر برين فردوس اصل منتسخ آن كه٣ است بيان صدق
 سرزمين آن ضمن در زمين روي منزهات سرتاسر آفرينش دهقان كه نباشد چنين چگونه و است آفرين
 از ثمانيه حدائق نفائس و عدن جنّات خصائص ساير نظائر و هنمود تعبيه احسن وجه بر آيين بهشت
 و ازهار و رياحين و حياض و رياض و انهار و بساتين و اثمار و اشجار و دانيه قطوف و جاريه عيون

 اتراب كواعب و جنان جواري و غلمان و شير جوي و سرير و ارائك و قصور و منازل و ظهور رابش
 بهشت اين خصائص از ،نهاده وديعت  بهخاطرپذير ارمكده اين در ينا و آن و معين ءما و حورعين
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 ةسرچشم همه سر و آبگير و غدير و تاالب و آبشار و انهار و سار چشمه از ،است آب وفور خاص
 بيلس١ سلسبيل بر آب و اند برده كوثر و تسنيم آب هريک كه فيض منهلدو  آن و است ويرناگ

 شير در آب سائع لبن جوي نوشگوارش آب شيريني جنب در كه همانا ست االر جويبار ديگر .ندا كرده
 عذوبت صفاي از و آورده دهان  بهآب مصفي عسل نهر لمنه آن صفاي و سالست تصور از و كرده
 زمين گل اين مزاياي از جانفزا هواي و پاك خاك رطوبت و نضرت و خضرت فرط و گذشته آب

 بارور ودار  سايه سرسبز اشجار و تر ةسبز٢ شود مي كارگر نظركه  چندان آسمان و زمين چنانچه است،
 ةمعاين جوهر شاداب هواي جوهر پيكر زمرد ةسبز عكس از بلكه كند مي نمود ةجلو درنظر كه است
  .گردد مي تماشاگر ملحوظ اخضر زمرد از لوحي
 خضروش اغراق بي٣ كه دلكش ةسبز شاغر و باغ و در و بام زن بر و كوي در جا همه جمله از

 و صحرا و بر و بوم در  وگسترد اخضراستبرق  بساط و خضر سندس فرش گويا خورده ابد حيات آب
 سر در سر كردار طوبي آساي سدره اشجار ساير و صنوبر و چنار و سرو كهسارش و هامون و كشت

 در پر و بال در بال اخضر شاخهاي از كه ندا قدس مننشي ةاجنح اولي مرغان همانا .اند كشيده يكديگر
 طوبي شاخسار از كه بهشتي است طوطي لباس خضر فام سبز دشاه اين سرتاسر ني، ني. اند بافته پر
 سراپا راغ و باغ و مشجر كوهسار و پذيرفته قرار و آرام رضوان رشك اين فضاي درو  گرفته هوا

 اطراف بر چرخ نسرين كه تذرو خورشيد است سروي يكه همانا صنوبر و سرو تراكم وفور از شجرش
 بل قمر سفيد قمري و اند بسته آن بر آشيان يماني سهيل نوري و آفتاب ينزر مرغ و گشته واقع طائر آن

  .گشاده پرواز بال آن پيرامون در چنبريسپهر خاكستري فاخته
  درآيدپرور نكته سخنور ةانديش تصور ه بکه نچندا نيست سخن آن خوبيهاي در که نآ  بابالجملهو 
 منعطف وادي اين مبادي پويه از را خامه سرخنگ عنان اكنون الجرم. هست آن خوبيهاي در سخن
 و اندازاه  بهعنوان اين خاتمه در را باقي و خصائص بيان ضمن در را آن محسنات از برخي ساخته

 و خواص كيف كم و رسم و حد ذكر از پرداخته وقت گزيرنا ه ببالفعل  وكند مي ادا بيان و بنان دسترش
  :نمايد مي مقام حق اداي آن عرض و طول مقدار و وضعو  آيين و مزايا
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 ركوهسا ديوار چار  بهمحاط شأن سعت و مكان رفعت غايت در است سرزميني نام كشمير
 پاك ةخطّ آن طول و گويد مي برابري حرف چنبري چرخ ةقم با١ قلّه تيزي ارتفاع روي از كه آثارسپهر

 مضافات از كيل دواره موضع تا ويرناگة قصب مسافت اعتبار  بهكشيده٢ شمال سوي  بهجنوب از كه
 مشرق در كه رگي ككنه موضع از آن عرض و است رسمي كروه صديك  بهنزديكباره  كهاوره و وچهن
 بنابر آيين بهشت زمين گل اين و كروه سي قريب نانگل ةپرگن توابع از فيروزپور تا است واقع آن رويه

 قريب مجموع  باسيوم اقليم از برخي و است چهارم اقليم داخل محالش از بعضي اقوال اختالف
 و است درجه هشت و يكصد خالدات جزائر از طولش و افتاده اتّفاق چهارم اقليم وسط حاق به

 و است كاشغر بالد از بعضي و تبت جبال آن حدود شرقي ،درجه پنج و سي استوا خط از عرضش
 و بدخشان رويه شمال و است هندوستان واسعه هللا ارض آن جانب و نغر و بنگش انافغان جبال غربي
  .خراسان سمت

 جمع و قريه هزار چهار و هنَرگَپ چهار و چهل بر است مشتمل واليت اين اعمال جمله مجمالً
 و باشد آن حاصل روپيه لك پنج و بيست ماهه دوازده تنخواه موافق كه است دام كرور دو آن رقمي
 سپهر مقرنس رواق نهمين روكش اقدس نزول از مقدس ارض اين٣ كه اواني در آن حاصل حال الحال
 لك بيست تا نآ مداخل واال كشد مي بيشتر و مبلغ همين  بهارتفاعات نرخ ةدرج رفع بنابر باشد اطلس
 بر آگاهي كمال وجود  با»فرنامهظ« صاحب و رسد مي تسعير مراتب تفاوت حكم  بهكمابيش و روپيه

 محروسه ممالك داخل كشمير چون ممالك و سالك اوضاع احوال خصوص حقائق عموم كماهي
 بر واقع قرار ازو  رسيده بدو افواه از حقيقي فردوس نقت آيحق و بود نشده اعظم ناصاحبقر
دو و سي كه پرگنات عدد خصوص را آن مزاياي٤ بعضي الجرم ،نداشته اطّالع ملك اين اتخصوصي 
 اين هم كشمير و است رنَگَ سري آن نشين حاكم شهر امن  ونگاشته ٥ارشزگ ةصحيف بر تفاوت  بهانگاشته

. افالك سبعه اقاليم رشك بل خاك و آب كشور روي آب٦ همانا كه است نظير ارم ةرقعو  دلپذير ةبقع
 عهد در: که ناي وجوه آن ترين وجيه و شده مسموع وجه چندين نامي نام بدين اين ةتسمي باب در

 و قلب حضور که نآ حكم  بهبوده نفور انام ساير صحبت از كه نام »كاش« پرست يزدان مرتاضي ماضي
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 از دور كه گاهي پرستش تنّض بي واهب حضرت از دانست مي مخلوق غيبت در را وقت صفاي
 دعوتش السعادت سهم و نمود مسألت باشد بشر نوع بني شرهمسايگي و شور از خالي و مردم دردسر

 بود سرشار آب از كه سرزمين اين ساختن خالي  بهارضي مالئك از ملكي و آمده گركار اثر هدف بر
 »سر« چه گشت، موسوم مير كاش  بهمحال اين جبال از يكي در عابدآن  اقامت اعتبار  بهو شد مأمور

 مواد در وقوع كثرت اعتبار  به واست كاش كوه آن تركيبي معني و است كوه معني  بههند ةقديم لغت به
 هندبالد  اهل محاورات در احيان بيشتر بالفعل و افتاده آن از »الف« استعماالت موارد و مقاالت

 حذف  بهبل ميم اسقاط  به»كاشير« كشمير اهل گفتگوي در .شود مي مستعمل الف اثبات  به١»كاشمير«به
 حضرت زمان از جمعي را بنياد طرب آباد نزهت اين يبنا يمبدا و ديانم  ميايراد نيز الف

 روزگار در اخبار اهل از برخي اخبار بنابر و دهند مي نشان السالم عليا و نبينا علي نحٰمالر خليل
 وفق بر را آنحضرت حشمت بساط كه صرصر پاي باد سير برق قابر گذار السالم عليا سليمان حضرت
 سرزمين اين بر برد مي راه٢ هيما دو روزي شبان »شهرا رواحها و شهرا صباحها« مشحون صدق مضمون
 آن مشاهده كه موله بارهسمت  از آنحضرت ةفرمود  بهديوان و آمد سرور آن دلنشين افتاده نشان آسمان
 باز روز آن از  وپرداختند آب از رامعني است كوه را شكافته اين عرصه  اين صدق شاهد بالفعل تنگنا
 اين خداوند داد و عدل  بهپيوسته كه اميد و نيست خاك و آب اقليم قلمرو از همانا كه پاك ةخطّ اين

 اعظم نير پرتو كه هنگام آن در تا شد نشين مردم رفته رفته گرائيده آبادي  بهباد بنيادآباد ابد٣ ةدولتكد
 آن ساكنان و يافت عينو صورت تافته برين بهشت واالي هيوالي اين ساحت بر كبريا حضرت دولت

 تمييز، اهل از عزيزي قول  بهمعاش طريق ضيق و زي سؤ و سلوك حسن عدم رهگذر ازاكثر  كه
 و صدور تكرار اثر از و يافتند شو و شست رو همه  بهمکرر بودند نديده گازري يعني كوره مغوالن
 آدمي مردم زي در بسته برخود ديگر طرزي آهسته آهسته جهانگيري حضرت پوي جهان اردوي ورود

 وكسب آداب و علوم باتساك  بهرفته رفته و كوشيدند بسلم و مآكل پاكيزگي در و گشتند جلوگير
 چتر هماي كه ينوال ادر تا ند درآمدصفات تقدس و ذات شرافت بل منش نزاكت و طبع لطافت
 زياده اش بالقوه و گسترده كشور اين بر تربيت ةساي٤ ثاني صاحبقران سبحاني ظلّ حضرت فرسايسپهر

                                                   
سر . خوانند  است که اکنون آن را بحر خزر ميCaspian بود و اين واژه همريشه (Kashyap)اسم اين مرتاض كشيپ   .1

» ستي سر«اين سرزمين اسمش   از ورود آريانژادان بهباشد که پيش معني درياچه است كشمير مخفّف كشيپ سر مي به
  .بود

  .ديوان, ب ١٥٤ برگ  .2
  .موزة دهلي, ١٧٩برگ   .3
  .برتيش, ٨٩برگ   .4



  نامه شاهجهان // ٢٦٤

  

 مسكن بهشتياين  ةسكن استكمال مراتب تازگي  بهو آمد فعل  بهبود آن ةماد استعداد شأن در آنچه از
 تالش  بهآنگاه. شد جمع ايشان بشري صورت  باكامل انسان سيرت يكبارگي رسيده كمال ةمرتب به
 ساير که نآ تا نمودند آن ابواب قرع ه درآمداست گري آدمي ةالزم كه كلّي به جزئي هنرهاي كتسابا

 چندين جمله از. رسانيدند واال ةمرتب و اعلي ةدرج به١ را شريفه اتيثيح استعدادات و دقيقه يها حرفه
 فاضل دانشمند كشميرزاده فضالي از و هستند كشمير در بالفعل تخلّص صاحِب شاعر و فاضل مرد

 استادنا املنقول و افتتاءاملعقول يف  بهوحيمن  استادنا و موالنا بر و حبر امهعلّ قمدقّ حمقّق تبحرم حكيم
 و ذات شرافت در و ندا ملك اين ملكان اعاظم نژاد از كه جالله دام الكشمريي حممد الدين و امللّة مشس
 الحق. اند سرشته فرشته٢ طينت ةخمير از را ايشان سرشت بهشتي لِگ همانا كه اي مرتبه  بهفاتص تقدس
 و گشته كامل انسان آن طلق ملك نفساني فضائل مطلق شده ايشان ةملك انساني و ملكي خصائل جميع
 همانجا اند نموده صفاهان ةكديونان در اعتقادات تكميل و مقدمات تحصيل از بعد علوم كسب چون
  .اند خطّه آن مدرسان اكابر از بالفعل گزيده وطن

 كمال اوج نقص، مرتبه حضيض از الحال يكلّ تا گرفته جزئي از ملك اين ياشيا ساير مجمالً
 چيزي جنگلي ٣ةميو و شالي و شال جز كه كشور اين در چنانچه پذيرفته، اهلي ةدرج آن دقائق گرفته
 ميوه حتّي چيزش همه پرور رعيت گستر معدلت خديو اين تربيت يمن بهز امرو رسيد نمي هم هب ديگر

 برابر خاك  بهمردم عدد كميت كمي و نرخ قلّت شير خان  بهكه شالي جمله از. است رسيده كمال حد به
 چنانچه گرائيده، كلّي بهاي  بهحاصل وفور وجود  باآباداني فرط و خالئق كثرت بنابر امروز بود
 تكبري كشمير امالك ارتفاعات همانا نموده تر افحش بل فاحش يقّتر كه تسعير تفاوت مقتضاي به

 سهولت نهايت در مردمش ةسليق دقّت و طبيعت تصرف عدم حكم  بهشال و است اكبر يرساك احمر
 اين اهل راه دو اين از و آيد نمي واال خرد روتص تحت  درآن از باالتر كهرسيده  جايي  بهينوال ادر بود

 كه الحال جويبار در نيز آن بودند ديده فلسدار ماهي پشت بر دينار و درم جاي چه فلوس كه٤ ملك
 افزايش ةسرماي روزگار خديو دهش و داد مراتب معٰهذاو  گشته مال شال و شده عالي شالي نرخ ةدرج
 پاية رسيده لمتج و تمول نهايت ةواي  بهقلم يك خطّه اين اهل رفته رفتهم الجر آمده ايشان اموال
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 چون گويي گرانند كيميا كه همانا ايشان سوداگران چنانچه اند، مالداري را بر حد كمال رسانيده
  .دارند پيشه زرگري و طالسازي كهسار اين در كان اكسيري خورشيد
 نداشتند زر ذره مقدار بل مقدار ذره قدر که نآ وجود  باندايشان ترين فرومايه كه انحاملّ جمله از
 ذخيره دينار و درهم كشتي كشتي كه پيوسته اي درجه  بهايشان ةخواست كثرت و ثروت وفور١ اكنون
 وفور در است محسوس آن کيفيت ترقّي كه اي ميوه اما. دارند دفينه نقره و طال خزينه خزينه نهاده
بستان در بستان و اغ برد باغ كند مي كار چشم كه جا هر تا شهر اطراف كه يدهرس جايي  بهنيز تكمي 
. است نفاست و خوبي كمال در همه پيوندي ةميو درختان سراسر. آيد مي نظر  بهپيوسته يكديگر به
 يعمط خوش و رنگيني و شادابي و لطافت نهايت وجود  با،گيالس از است عبارت كه آلو شاه جمله از
 در باشد مي بهتر جا همه سيب اقسام از همگي كه شبسي انواع. شود مي گيالني ةآلوچ همچند كالني در

 سمرقند سيب چنانچه شود، مي لطيف و لذيذ و شاداب و كالن غايت  بهبماند سماوي آفت از كه سالي
 خواهش افزايش آن سيب خوردن  وآرد مي سيري زود غبغبان سهي ذقن سيب بل سپاهان سرايا و

 ينوال ادر چنانچه باشد، مين كالن غايت  بهاما. شود مي ميانه٢ و شيريني لطافت در زردآلو. بخشد مي ثمره
 و برآمد مثقال يك از زياد آلو شاه. كشيد مثقال نوزده  بهزردآلو ، درآيدوزن  بهآنجا اعالي هاي ميوه٣ انواع
 ناشپاتي ديگر و رسيد مثقال پنج و نود  بهبهي و مثقال هفت و پنجاه سيب و مثقال شصت شفتالو وزن
 آن لطافت فرط چنانچه نظري نظير صورت  بهنازك و شاداب و لطيف غايت  به،امرود از است نوعي كه
 طنّار شاهدان نازنين روي بر مانند كه است اي مثابه  بهبياني  بهاست وجداني نازك ةلطيف لطف باب از كه

 بالي دو اين از سالي اگرو  شود مي خورده كرم و زده هژال ساله هر اش خربزه و ندارد گرم نگاه تاب
 ةخربز بر شيريني در بلكه شود مي عراق اول فرد ةبزرخ عالم از برآيد سالم سماوي و ارضي مبرم

 از فتلطا در نياورده كم٤ پاي كاريز بخارا ةخربز از نزاكت و شكنندگي در و دبچر مي طهران بهشتي
 انارش. برد مي دست مقدس مشهد بست سنگ ةخربز از وجوه همه  بهبلكه شود مي بخارا ةخربز دست
 سرخي در شاعرانه اغراق  بي.باشد مي شهيدي اكثر و كالن غايت  بهاش هندوانه .است اعلي به مايل وسط
 ساير و برده گرو مصري نبات از شيريني ردو  كرده هدر حلب شامي بطيخ چون كه است رنگي  بهلون
 دراز و دور  بههريک ذكر مراتب شمار كه آن امثال و انكگرد و بادام و فندق عالم از مغزدار هاي ميوه
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 اي مراتبه  بهانكگرد وفور جمله از. رسد مي بهم شمار و حساب بي كميت و کيفيت شير خان  بهكشد مي
 روغن ساكينم از برخي و سوزانند مي چراغ در انكگرد روغن آن نواحي و واليت آن تمام در كه است
  .كنند مي صرف طعام در  راآن از ةتاز

 و آب بيتتر زيادتي و١ دارد كمال مرتبه نهايت سرزمين اين در ناميه قوت نيروي سخن كوتاهي
 ودر باب نضج فواكه  كوتاهي اگر ينبرابنا ني، كمي وجه وجه هيچ  بهپاك خاك اين نماي و نشو و هوا

 ديگر از رهمثم اشجار كامل نوع وصول كه است آن رهگذر از باشد داده رو ها ميوه خوبي جهات ساير
 ةميو خوبي واليات ساير در كهدار  ميوه درختان انواع جمله از االّ و نيافته انتقال آباد نزهت اين  بهبالد
 مراتب  بهباشد شده نهال سرزمين اين در سنج بنوع آن اول فرد آنچه است، المثل ضرب مورد آن

 قوت زور كه نباشد چنين چگونه و آيد مي الزم آن از اصل بر فرع مزيت چنانچه شود، مي بهتر همتعدد
 اين در كمابيش آدمي ران زخامت  بهو رعذ سه طول  بهچنار قلم كه است اي مرتبه  بهنامي اقليم اين ةنامي

  .دواند مي ريشه و گردد مي برپا سرزمين
 و گز دو طول  بهآن امثال و انار و امرود و  بهو سيب دست ازدار  ميوه درختان سرتاسر همچنينو 

 و گردد مي بارور و سرسبز وقتي اندك در و كند مي نهال كرده قلم٢ يآدم ساعد و بازو ندگيگُ گز سه
 تنومندي فرط از آن امثال و سفيدار و چنار مثل دست هر از سالخورده درختان که نآ بديعتر اين از
 شادابي همان  بهو ندنك مي نقل خواهند كه هرجا  بهكنده ريشه و بيخ از يددرنيا آورد تن آدمي بغل به
 كه نما و نشو گاه وطن اين در كه شگفت چه معني اين از و شود نمي پژمرده نيز آن برگ كه ماند مي

 سرماي سورت عين در كه دارد اي ايهم نباتينفوس  صورت حفظ است ناميه ةقو رأس مسقط همانا
 برگ و شاخ پيرامن جاي چه سرزمين اين دامن كوه برگه سه و سبزه گريبان  بهذبول دست بهمن و دي

 در فكيف بود، تواند نمي نما چهره٣ آنجا طبائع خمود هوا و آب جمود مرتبه آن  بهو رسد نمي آن اشجار
 از خاص زمين گل اين هواي کيفيت لطف آب فيض خاصيت  بهكه ارديبهشت و نفروردي عين

 الوان٤ كهسارش و هامون رنگ و آهو شاخ بلكه دمد مي تر گل كوه خاراي خشك موج ةشاخچ
  .آورد مي بار رنگارنگ هاي ميوه
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 حاق حقيقةً كه آن امثال و نچالپ پير ريوهگ مثل سيرش سرد محال در که نآ وجود  باتكلّف بي
 و برف نجاآ اسد قلب بل سرطان رأس در كه است اي درجه  بهسرما سورت و است زمهرير كره وسط
 خداكار درختان عين قوس و جدي در كه است مثابتي  بهپنوج كوهستان هواي اعتدال .است بارش

 نيست مسافت يشب مستقيم خط  بهراه روزه يك موضعين ةميان که نآ تا كند مي بهاري ةشكوف كهساري
 و غيب خبردار و نهان و آشكار داناي كرده مشاهده را صورت هردوكه  »نگارنامه« اين نگارنده و

 وباي و خزان طاعون جا همه كه شتا فصل شدت عين در چه خواند مي گواهي  بهمعني اين بر شهادت
 و ندباش مي پژمرده و ردهساف مهرگان مهري سرد از نبات اطفال چنانچه شود مي البلويس عام سرما

 كه كدهمسيحا اين در گردند مي دلگير مه و سياه لِد سپاه داروگير از ازهار و رياحين١ ةنوخاست شاهدان
 دسته ندارد صنعا باد  بهبهار از كم پاي كه است اي پايه در صبا احياي احيان مهه فزا روح هواي لطفاز 

 نتسيم و باشد مي خفته شاداب ةسبز مخمل بستر بر برف قاقم لحاف زير در تر نبلس نگار تازه دسته
 موسم آن در. زيند مي شكفته و خندان كرده در بشاخ ةمنظر از تر سر سيراب ةشكوف سيمبر نازنينان
 بهار هميشه گلزار اين در گيرند گلو و بسته منقار زمين روي سرابستان چمن٢ خوانان سرود كه زمستان

 از كه است حدي  بهبلبل آواز ةشعل حدت انبساط و نشاط بازار رونق و نما و نشو ةهنگام ميگر از
 چمن نشيدسرايان ساير ترانه مد و نغمه شد و گردد مي ناب گالب پر غنچه ميناي آن سورت

 موسم از پيش سازي سخن اغراق بي چنانچه درد، مي گل گوش ةپرد آن شدت از كه است اي مرتبه به
 اطفال لب بر ٣تکلّم تقاضاي سرانگشت ناميه قوت تأييد همدستي  بهنفس مسيحا صباي دست كه اربه

 لبهاي بل دآي مي چمن ديوار چهارسر تا سوري گل سرشار خنده صداي زند شكوفه كودكان و غنچه
 عذار هاي غنچه زباندهي  بهاست البلب نبلس مويان اللهك و گل نونهاالن از آن سرتاسر كه گلشن ديوار
  .كند مي سخن آور زبان سوسن گل

 تازه شاهدان  درآيدنبلس ةطر كاري تازه و گل عذار كاري غازه  بهبهاري باد مشاط که نآ از قبل
 يسويگ جعد شكنهاي و نمايند مي چهره كرده خوي برف زير از كهساري انوار و ازهار رخسار
 اين محاسن و ابداع نقشبند بديع نقش اين بدايع چون بالجمله. آيند برمي زده شانه پارينه نبلس مسلسل

 يك و هزار استيفا ةصفح بر توصيف قلم كهاز آن گذشته  صانعه جالل جل اختراع خامه ٤صنعت بهين
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 در كه طراز ظرافت هاي ترانه اداي به١ را آن خصائص از برخي شرح ناچار ،گذاشت توان آن اوصاف
 لطائف اشعار خاصّه گذارد مي باز گشته نثر و نظم انجمن سنجان مرغوله پرداخته و ختهسا باب اين

 دو خامه زبان  بهنشان ارم مكان اين توصيف در كه زمان سليمان حضرت بارگاه واال زبانان مرغ شعار
 و تحسين و احسان طراز نشان فكر معجز فطرت باف دست و اند رسانيده عليا مسامع به٢ داده زبان

 مشهدي قدسي  بهتخلّصم جان محمد حاجي راز گلشن پرداز نغمه داستان مثل يافته آفرين و استحسان
 مير سيدالشعراء آثار رنگين گفتار و همداني كليم طالباي كالم جادو فن ساحر شاعر مثنوي و

 اين ستايش امكان مكنت اندازه انسان قدرت قدر  بهكه اسدآبادي تخلّص الهي محمود الدينعماد
 معني »نامه نگارين« اين صورت پرداز چهرهو  اند نموده تضمين ابيات آن مضامين ضمن در مكان عرشي
 طريقه لنگان لنگ رفته مسلك بدين٣ تاريخ همين در سكنتم و زجع كمال اعتراف وجود  باطراز

 ةصل قبول و اقبال مسامع  بهوصول از پسو  گرفته پيشفرا اي رساله يانشا  بهآهنگان پيش اين پيروي
 انتظام جان آسمان بارگاه ثناطرازان زمره و اشتباهسپهر درگاه بندگان سلك رسرو آن بر و يافته گرانمند
 آن مديح تكرار  بهتشوق فرط از »يتضوع كررته ما السمك هو« ةمنظوم مضمون يزتجو بنابر پذيرفته
ختامها طبق بر است كشور هفت خديو ثناي  بهمصدر كه رساله آن ايراد  بهرا عنوان اين ةخاتم رسرو 

 گلستان اين فيتعر در كه يداستان جمله از بيت چند اين ايراد  بهاكنون  ودهد مي اختتامسمت  مسك
 حق اداي شده قدس سرابستان داستانسراي طائر آن منقار كلك ةانگيخت و كلك منقار ريخته اندهق
 در مقام مقتضاي  بهجا بهجا ناظم اسم  بهاشعار پي را داستان آن اشعار از ديگر چندي و نمايد مي مقام
  :ابيات. بخشد مي انتظام كالم تناسب ةرشت

  كـشمير  خـاك  از بهشت ريزد مي كه  ٤شميركـ  پـاك  خاك و كشمير خوشا
  الرسـت  آب شيرش جوي٥ و بهشت  اســت بهــار چــشم ةســرم ســوادش

ــان و دشــت در ســبزه جــوش ز   يكـــسان ناكـــشته و كـــشته زمـــين  بياب
ــز  گمـاري  دسـتش  بـر  کـه   چنـدان  نظر ــرد آب بجـ ــست زمـ ــاري نيـ   جـ
ــه ــر ب   پيــدا  رشــته  زمــرد  عقــد  از چــو   صــحرا و كــوه در ره ســبزه زي
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ــبزه از ارم ــك اش س ــاخ ي ــ ش گــل دســته يــك گلبــنش از بهــشت  نبلس  
ــا نمـــا و نـــشو بـــود ــن اســت ديگــر بهــار  را روان اينجـ   را بوســتان اي
ــ  ريـــشه دســـتار برســـر گـــل كنـــد ــوالد ودشـ ــبز پـ ــشه آب از سـ   تيـ

ــه ــا ب ــد گــر مين ــيض كن ــار هــوا ف   ك
  

ــدبب   برتــار تــازه كــدوي چــون ال
ــدد  پيالـــه ســـاقي كـــف از افتـــد گـــر   ــشه وان ــه همچــو گــل در ١ري   الل

  شـاخ  رگ از بـيش  گـل  شـمع  تار ز  كــاخ دريــن رويــد مــي ابــر فــيض ز
  گـل  و سـبزه  جـوش  ز گلشن درين

  
ــل آواز گـــوش  بـــهآيـــد نمـــي   بلبـ

ــل  جهانـست  مـشهور  كـه  گلهـا  آن جز   ــست در بوســتان اينجــا گ   بوستان
ــانز  نـام  بردمـي   مـي  يـك   به يك را گلش ــر را ب ــا گ ــي بق ــود م ــام در ب   ك

 و عرض و طول نهايت در است معموري دارد اشتهار نَگَر سري  بهكه كشمير آنچه كشمير شهر
 در  بهدر و ديوار  بهديوار چشم هاي خانه مانند كه آن ةابني ساير که نآ بنابر و عظمت و وسعت كمال
 اين وجود  باو دارد فضا گشادگي و ساحت فسحت عدم نهايت اين از كه يافته اساس هم در است
 يمن  بهبالفعل كه جامع مصر اين چنانچه است، راحت و روحو  فزايي فرخ و دلگشايي كمال در معني
 ربع ةمعمور  باتجامعي فرط و جمعيت وفور در كشور هفت خديو ةيگان گري عمارت و تربيت

 رفعت و نزهت و محالت و دروب اتساع و امتداد و زنبر و كوي كثرت رهگذر از است برابر مسكون
 در و امب نضرت و خضرت٢ باب در. دهد مي ياد شام دمشق از قصور و دور دلنشيني و منازل و باغ

 ديا از است دنيوي ةچهارگان تجنا انزه و اشرف كه را دمشق غوطه شهرت بر و بوم تنزّه و تقدس
 مراتب عالم از بعينه يافته اديبن چوب و تخته از اشكوب بر اشكوبكه  كشور اين منازل اكثر و برد مي
 اكثر كه آن عالي نشيمنهاي معمور، نشيني مردم  بهنور و صفاكمال  در همگي كه است طبقه هفت ةحدق

 روزن فرط و رهپنج و رد وفور بنابر است منصوب آن اطراف بر فضا٣ گشاده ساحت مفتوح مخرجهاي
 بر٤ كه جايي از خصوص ييخوشنما نهايت در گياننظّار نظر  بهاست، هوائي خوش كمال در منظره و

 هفت شبيه صورت اين در باشد ديده بر فرنگي دوربين عينك را نظر زتي بيننده بود مشرف آن همه
 ةسبز جوش از آيين بهشت زمين اين سرتاسر كه فروردين و ارديبهشت فصل در و آيد مي نظر  بهكشور
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 ساير بر چه گردد، مي گر جلوه تماشايي نظررد برين بهشت معاينه شود مي اخضرسپهر روكش تر
 هم در سفيد و كبود سوسن خاصه گلهايي انواع نموده خاكريز را آن سر كه باغ و خانه ديوارهاي

 قبور روي حتّي يمزارهاي نيز و كشت و صحرا و دشت و در كه بهار خصوص فصول اكثر و كارند مي
 و هوشربا بوم و رب آن تماشاي شود مي نما چهره خودرو و كاشته از سوسن و الله و نبلس و گل انواع
 پوش توز را آنها روي ساخته خرپشته كه بامها جميع همچنين  وباشد مي غريب و بومي فريب نظر
 جوش و كارند مي جوغاسي هالل و سوسن و كار خدا هاي سبزه ميان در ريخته آن بر اكخ و كنند مي
 و باليدگي١ كمال در سرزمين اين نماي و نشو وفور از معٰهذا و الله اصناف ازاست  صنفي كه گل آن

 خاص کيفيت اين درگرفته، و بام  بهآتش گويي كه آيد مي درنظر گونه آن تكلّف بي شود مي رنگي خوش
 طائر آن منظور معني همين همانا است، شهر اين خصائص جمله از وفور و عموم وصف  باخصوص

  :ابيات. فرموده كه نجاآ بوده آشيان قدسي
  اللـه  ز رنگـين  هـا   خانه شهرش هب

  
ــه از چــو ــشم اي ميخان ــه چ   پيال

ــا برســر گــل زده   ــ ز  صــف ديواره ــوارش روي نبلس ــف دي   مزلّ
  خـاكش  ز رويد گل خاك نكشته  پـاكش  خاك در كسي آسايد چو

 اين و است پنجاب  بهمشهوره خمس انهار از يكي كه است هتب نهر شهر، مزاياي جمله از و
 كشمير شمالي سمت از شور، درياي آن بصَم و است گيرناِو آثار كوثر سار چشمه آن منبع كه٢ رودبار
 فراهم روش اين  بهعظيم آبي که نچندا ،پيوندد مي آن  باپهناور نهر چندين رفته رفتهو  شود مي راهي
 شمال سوي  بهگذشته پاك ةخطّ آن ميان ازرسد و  مي شهر  بهنوشته در راه كروه سي قريب و آيد مي

 كه عرض و طول غايت در »راولَ«هب موسوم فسحت حيطم تاالبي  بهشهر كروهي ده در و گردد مي مايل
 آن جانب يك ازو  شود مي ملحق باشد، كروه سي بلكه پنج و بيست قريب مينتخ روي از آن محاط
 حوالي از ه درآمدكوهستان هب آنگاه. شود مي جاري هموار زمين مجاري بر موله باره موضع تا برآمده
 گذشته ملتان نواحي از و پيوندد مي چناب آب  بهدوستانهن زمين در و گذرد مي متورد و هگليپ جبال

 بندر حوالي در گشته نورد باديه سيوستان و رهكَّب و اوچه اراضي از و شود مي يكجا پنجاب ساير با
 اعالي و يناد از٣ كشمير شهر اهالي و رود مي شور آب  بهشد مذكور چنانچه ههتّتَ بالد ةفرض الهري
 و اند ساخته منال و مال مراتب تفاوت و حال و قدر درخور عالي و سافل هاي خانه جويبار اين بركنار
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 چوب از دال، و كاف فتح  بهخوانند مي »كدل«  آن راكشمير لغت  بهكه عظيم پل ده پهناور آب اين رب
 بسيار سالهاي كه استواري و استحكام كمال در آهك و چگ  بيبديع روش و غريب طريق  بهاند بسته

 كه پل چهار جمله از چنانچه شود، مي عقل ايستادگي باعث آن بر وقوف كه نحوي  بهكند مي ستاي
 باستان ملكان از است نامي نالعابدي زين كه باني اسم  بهانتساب بنابر كه پلي است واقع شهر ميان در
 روش همان هگذشته ب او گذشتن عهد از سال دويست  بهقريب ،دارد اشتهار »كدل زين« بهناحيت اين

 يكي آن چشمه چهار جمله زا که نآ  بابديعتر همه از  ونيافته راه آن اساس  به١تسنش كه ايستاده
 شده گذاشته ديگر روي بر چوبهاست همين  بهكه هاي پايه پيل٢ ربزر  بو است درع چهل  بهنزديك

 ژنده همواره پادشاهيمسعود  موكب ورود و صدور مدت درو  اند افكنده ميعظ تيرهاي شاه
 ةصدم پاي قاف كوهسار و٣ آرد نمي آنها همسري تاب سحاب فيالن فوج كه شكوه كوه تنومند فيالن
 فيل آن انييم  بهخلل غرضاين  خصوص معاني اينتا  و گذرند مي آن روي از باردار ندارد يك هيچ
  .يابد نمي راه ها پايه

 ،ناچار و ناگزير كالم اطناب از اجتناب وجوب حكم  بهو است بسيار كشمير خصائص بالجمله
 خردكه  آن بدايع و غرائب ايراد از و پرداخت نزهتگاه چند ذكر  بهجمالاال علي خرد تجويز بنابر الجرم

 بالضروره خواهد مي جداگانه دفتري آنها از برخي بيان و نمايد مي استكاف آن قبول از استبعاد باب از
 گلهاي نگار و نقش فرط از كه شهر شرقي سمت در واقع است تاالبي جمله از. ساخت تهي پهلو٤

 آن نامي نام و است دالل و غنج سراپا شاهدي همانا اشكال مختلف هاي سبزه انواع روفو و رنگارنگ
 و است استدالل و اشتهاد سرمايه تن همه آن فزايي خفر و دلگشايي بر است دال فتح  به٥لد كه تال

 تال اين نظير كه گفت توان مي قطعي حكم  بهسخنوري مبالغات و شاعري اغراقات از نظر قطع الحق
 آفريده هيچ ديده  بهدلپذير بديع آبگير اين شبيه و باشد نشده موجود زمين روي بر فريب نظر غريب

 امتناع باب در آينه هر نزدي باز جلو تيز ةخام شبديز لگامي گرم عنان ادب ترك هم اگر ،درنيامده
 جهان قدرت اظهار بر واضحه دالئل اول ار آن حساِب همه  بهكه تاالب اين ةبديع محسنات مراتب تعداد
 فترگ توان مي جنابواال آن وجود وجوب اثبات بر كامله حجتهاي جمله از بل شمرد، توان مي آفرين
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 و علوم تعلّقم  بهكه رب كلمات جمله از است آنحضرت حكمتو  قدرت ياتآ اعظم كه صنعتكده

 مرآت آن كه است دعوي اين شواهد از اي مشاهده الواقع في بود تواند مي يافته تعبير و تفسير حكم
 گواهي خرد كه است اي مثابه  بهآن خصائص هچ است عالم مبدع مخترعات بدايع از صنع شاهد
 جز آن فاعل همانا بل نيست اركان و طبايع كار اختراع صنايع و ابداع ئفلطا همه اين كه دهد مي

 ان قالوا حيث« ٣االمالحده لعنت نيست، فكان كم موجد و مكان و كون محدث و توانا حي عليم حكيم
  .»حده اعلي موجد العامل

 و يدهكش بوقلمون٤ كارگاه نگار و نقش بر بطالن قلم كه گوناگون صور و نقوشالحق اين رنگ 
 عكس از كه جداگانه اوضاع و مختلفه اشكال گونه اين كه بود تواند چگونه خاك و آب امتزاج كار

 ازدواج آثار افتاده چين ةنگارخان روكش برين رخچ ةكارخان كار ساده اطلس آن گلهاي يآميز رنگ
 نظر بي ندا محض قوابل حقيقت در كه آبي و خاكي بالقو از آري شد، تواند چسان افالكو  عناصر
 آثار بدون تندبخ داستعدا معني در كه بادي و آتشي مواد ةمشيج از و آيد كار چه حقيقي فاعل اقبال
 و مواد جميع در نگر عبرت نظر  بهاگر منش ابلهي و خرد كوتهي زهي زايد، نتيجه كدام مبادي جليه
 ةآين در معني اين تصور آينه هرو  گردند تماشاگر سپهراخضر و اغبر خاك خورشيد تا ذره صور
 آذر از كه است الوجودي واجب فاعل اثبات قابل ماده اين موجد كه گردد مجسم بل مصور معاينه
 نار از كه مختار است فاعلي بديع نقش اين مبدع و زده آب بر ريزآ نقش صدگونه گويي طري گلهاي
 دست ةنمون لوكَ غنچه شتم از ني، ني دمانيده، نيل رودروي  بر خليل گلزار هزار همانا نمرود

 ممرد صرح ةآئين در بلقيس ساق ةمعاين آن ةساق از و نموده نمودار فرعوني ةآبگين لبغ از موسوي
  .ساخته نمايان٥ سليمان

 غيرت ةشعل و سوخته جوغاسي الله دل بر رشك داغ كه لوكَ آتشي گل پرتو از لد ةجمل مجمالً
 گويي كه گيرد درمي اي مثابه  بهافروخته فارس آتشكده جان در بل فارسي گلنار رماني ياقوت ةمجمر در
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 اندوز تفرج تماشائيان١ چنانچه افتاده، آب در آتش دل ةخان آينه رب جهانتاب آفتاب شعاع انعكاس از
 و مدهوش روشي هب دگرد مي افروز گيتي روز دل در٢ كه گل جوش چراغان سير ةنشأ از آب عالم

 اين ميان در جا بهجا و كنند نمي فرق پا از سر و سر از وجه هيچ هب كه روند مي دست از گشته مست
 واقع بهم قريب اند ساخته كار سبزي و گلزار را آن دهقانان كه فضا كم هايي جزيره ساحت گشاده آبگير

 درختهايو  داده ترتيب آب عين در دممت خيابانهاي همچنين و دل، به نزديك و خوشنما بسيار شدهن
 دل سطاو بهشتي يا اند تهفتا بپر در پر قدسي نشيمن ةاجنح اولي طائران فام سبز مانند كه بيد و چنار
 خيابان اين ميان از كه نشينان كشتي گرما هنگام  بهچنانچه اند نموده نهال سركشيده بر سبز چتر
 و دور تماشايي نظر عظيم ةثمر اين وجود  باو ينندچ مي راحت ةميو آن ساحت يةسا از دنگذر مي

 گلچين اسد قلب در دارند ليلي صد حسن هريک كه وش مجنون بيدهاي آن دلكش تماشاي از نزديك
  .گردد مي فروردين و ارديبهشت فيض

 آرا بحر و دآبا عيش باغ خصوص فزا نزهت فضاي فردوس باغهاي لد لِد در هم گذشته اينها ازو 
 معني در كه مشجر هايي جزيره همچنين و اند انداخته طرح دارد، تعلّق بر و بحر داري سركار هب كه

 گوهرواال بخت جوان بخش مراد سلطان اعظم اصغر ةشاهزاد ةجزير مثل است گستر فيض سرابستانهاي
 و انهار و اشجار كثرت از كشمير اسرتسر تكلّف بي. دارد وقوع سمت عظام امراي از چندي جزائر و

 اين وصف در و آب در خيابان يا خيابان در است آب يا رومذك لد پهلوي از خصوص آبگيرها
 كه آنجا سفته گوهر محضر فرشته شاعر يگانه اين است واقع كوثر سار شمهچ٣ روي بر كه پيكر بهشتي
  :گفته

ــه ــماني ذره چ ــر٤ آس ــراري ب ــول گلهــاي ز  ق   زاري خورشــيد ك
ــب ــؤ از بحــر گــشته لبال ــر لؤل ــر روان كــشتي ودر  ت   گــوهر آب ب

  نديـده  طوفان گل جوش از بغير  آفريـده  بالش سيم از قضا از قضا
ــا مگــو  بدخـشان  صد لعلي هاي كشتي ز ــدارد دري   كــان حاصــل ن

ــر دود  سـينه  گرچـه  دريـا  روي بـر  نهد ــوج روي ب   ســفينه گــل م
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هفت كروه   قريبدلفريب تخمين راه از آن محيط كه دلپذير آبگير اين روي ركثا سخن كوتاهي
 آتشي ةالل از است نوعيشود از قسم نيلوفر و گل كَول مذكور كه  باشد، انواع گلها روپوش مي

 فندق عالم از تخمي و كند مي پر را مشت هردو تكلّف از خالي آن ةغنچ كه جوغاسي ةالل دست از
 زياده بلكه ٢درع نيمكه  آن برگ و طعم خوش بسيار و خوانند مي ١هتّگَ لوكَ را آن كه هست آن ميان در

 مانند معاينه كه آب قطرات و لون صافي و سبزي كمال در شود، مي مدورسپهر شكل  بهباشد آن قطر
 عكس چنانچه آيندگيست، خوش غايت در افتد مي نزمردي ةصفح آن سطح بر عماني غلطان مرواريد
 عرض طبق بر تازگي  بهكهنه زمرد عيب گردد مي نمايان آنها زير در كه اخضر زبرجد لوح بر آن سبزي

 و درهم بسيار كه زرد گل از ديگر ينوع  وآنها گل و نيلوفر و لوكَ برگ را دل طائر بيشتر و نهد مي
 است سبزه و گل از خالي ها كشتي شد آمد فرط از كه خياباني در چنانچه فروگرفته، شكفد مي برهم
 كه كيمياگر مغسول قمر و محلول طلق چون يا سكندر ةآئين ةمعاين آب چه اما و گردد مي محسوس آب
 كالم سحر دستانسراي و آيد مي نظر به٣ گداز عين در زر اكسير ايه هتوب تهشكف هم در زرد گلهاي از

  : ابياتگفته نيكو شكفته گلزار اين وصف در كليم طالباي
ــساطش  است نقاب را دريا كه زردش گل ــز ب ــاب از ني ــت آفت   اس
ــ  گــستر پيرايــه ســر بهســر دريــا بــه ــه را آب هگرفتـــ   زر در آئينـــ

ــه ــه زور بـ ــر از ناميـ ــا قعـ   بـــاال نيـــزه تـــر ســـبزه دميـــده  دريـ
  اسـت  گلـستان  كافتاب گل درين

  
  اسـت  سنان ينزر ها  سبزه سراسر

 ةسبز لبغ لبغ جا همه باال تا ته از بلكه است سبزه و گل پر آب اين روي تنها همين نه تكلّف بي٤  
 خيابانهاي و سروستانهاي از٥ آب ته گويي چنانچه رسته پست و ندبل مکررغير اشكال و انواع  بهشاداب
 آن همانا  وسازند مي پوش آئينه را آن روي ساخته نگارپرداز استادان كه است خيال بوستان ةمعاين

  :گفتهكه  داشته درنظر را معني اين مكان قدسي
ــان ــر از چنـ ــا قعـ ــودار دريـ   نمـ

  
  دلـدار  عكـس  پـر  ديـده  كز چنان

ــار   ــر بهـ ــشمير و ديگـ ــر كـ ــشتي  ديگـ ــان در بهــ ــوثر آب ميــ   كــ
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  دزديـد  آب زيـر   بـه  شرمش از سر  ددي را كشمير چون فردوس ١يكي
 و باغ گلگشت است خاك و آب عالم آبروي منبع همانا كه پاك ةخطّ اين خصائص جمله از و
 سرشار منبع اين فواصل از چه ريسوا كشتي طريق  بهاست كشت و صحرا و دشت و در و راغ

 را مقبالن خواطر جذب و صاحبدالن دلهاي كشش سو همه از كه مذكور لد يعني پروردگار حضرت
 رهگذر اين از و ريزد مي ٢هتب جويبار دركه  شده جدا رود زنده  بهنزديك اي شعبه ،است راه بدو

 رود ساحل بر يها خانه كه پادشاهي هاي بنده سيما، جملت اصحاب و تمول خصوص مردم عموم
 بر اشراف كمال در تال غربي شط بر كه روزگار خديو٣ دربار  بهتا گشته نشين كشتي دارند مذكور تاالب

  .نمايند مي شد و آمد است واقع بار دريا آن
 آن راكب ٤يقةًحق كه سفائن ركوب  بهرا آن نواحي و اطراف و شهر اين منزهات رساي همچنينو 
ملبس  مزين منقّش كشتيهاي از لد و هتبدرياي  روي پيوسته چنانچه كنند مي سير است مقيم و مسافر

 چشم و سطاو پشت روكش رنگيني روي از بل شود مي چمن ايپسرا رشك ملون فاخره پوششهاي به
 دام چشم شوخ موج هاي حلقه از منير ماه عكس كه يمهتاب شبهاي خاصّه وزشبانر و گردد مي خروس

 بازار گرم ساز و باده ةهنگام ينزگ سفينه تفرجيان از جا بهجا كشند مي آب روي هب گير هنظّار بند نظر
  .دركار نياز و ناز اهل از دامي ةحلق گوشه هر و است

 بحر و سواحلو  طرافا سرايان٥ سرود و شينن كشتي مطربان غناي از كه نيست وقتي هيچ مجمالً
 و پيچ و موزون حركات و شيرين اداهاي شورانگيزي از كه است هندوي نشينان كنجي خصوص تال و

 از و نيفتد شاب و شيخ جان در اضطراب ةشعل اندازند مي آب دل در آتش پرتاب كمرهاي تام خم
 چرخ ايشان همدستان تال اصول و سماع و رقص ني ني سكون و حركت و خاست و نشست روش
 اين هواي و آب خاصيت هب كه كشميرنژاد اننژاد پري دست اين ازو  يددرنيا حال و وجد  بهسال كهن

 مفطور و مخلوق طلعتي رعنا  بهبالطبع فقير و غني و پير و جوان از آن اهل انگيز طرب طبع كه كشور
 اصلي اصل آن فروع از كه اصول درستي و طبايع موزونيت و اصوات سنجي مرغوله  بههمگي است
 و اززاهت عين در سماع حال و وجد و نشاط و طرب سرگرمي به٦ همواره و مجبورند بل مجبول است
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 دامگاه گوش و چشم رهگذر از را لد روي خصوص سرزمين اين عموم بوده خروش و جوش انبساط
  .اند ساخته دل مرغ و نظر طائر

 عاشق منشان هوس هوش است سرود و رود لفظ اطالق حقيقي مصداق كه مقام اين در الواقع في
 شعله و سازي هنگامه گرمي  بهدهند مي دست از دل چشمي ةگوش  بهكه باز نظر هواپرستان و پيشه

 نوا بلبل گلرخان و غنچگي دهانان غنچه كه ماند جا  بهكجا شوند، مي گداز و سوز سرگرم آوازي
 چتري دامگاه در و گردند مي پرداز مرغوله و ساز نغمه ناز و كرشمه رنگ هزار و دالل و غنج صدگونه

 و نشيند مي دالن بي كمين  بهآيد درمي ناز خرام  بهدل گلزار در بهشتي زده چتر سانطاو مانند كه كشتي
 كف در دف و ولاص بحر و سازند مي بال ناوك هدف را جانها شده دلها صيد صدد در كمانچه و تير به

 اين از و باشند مي ييربا هوش دائره  بهدست ه درآمددليري مقام در آهنگ راست تلبك ضرب  بهآورده
  .برند مي تاراج به١ خردها قانون بدين آورده چنگ فرا دلها دست

 ماعتاس هب و شوند مي مستانه باده بوي  بهكه دل شاب دو رفتنكظ حريفان ةتوب ةشيش تكلّف بي
 بلباني و يينا لبان شكر كه نخورد سنگ بر چگونه مقام اين در گردند، مي ديوانه٢ دنگي سماع و ينگتل
 ناب شراب ةقنين  باافكنده سفينه هالل بر بخشي نور پرتو جهانتاب آفتاب مانند كه يبربا و زن بربط و
 كوك مستور و مست دري پرده طنبورساز ةپرد چون حجاب بي و آيند مي آب عالم سر  بهدل آبي برج در

 نقل و چشمي ةگوش هاي غمزه ةمز از و بيايند مخموري و وشج برسر عنبي٣ ةباد كشتي كشتي كرده
  .برند مي داده جان را دالن بي لبي كنج بوسه

ــزم ــرب ب   ســاده نگــار و ط
  

  بـاده  و نقل كنار و بوس ز و
  بتــازد دل چگونـه  چـاره  بـي   سازد چاره چه عاق مسكين  

 لب كهنه موضع تا دهرند ةصفح زيور كه را آن اطراف و شهر هاي ماشاكدهت سرتاسر كوتاه ةقصّ
 كروه دوازده موله باره تا يبشن طرف از است كروه شانزده قريب هتب رود ةروي باال از كه اپنج تا بلكه

 روش همين  بهراه اين ازهست را آبگيرها رديگ  بههتب از چون نيز و گشت توان مي كشتي بهاز اين راه 
 از طرفي عنقريب كه صفاپور نور تاالب و راولَ القدر عظيم تال خصوص نمود، توان مي گلگشت
 كه بهاكر مشهور تال و سركهيمه  پهناور تاالب همچنين و گردد مي خامه زد زبان نآ نزهت و فسحت

 سر نو تال مثل كالن و خورد تاالبهاي ديگر و آيد درمي مساحت  بهآن ساحل مسافت كروه دهياز
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 .ندارد پيوند راه هتب  بههتشاد عووق شهر غربي سمت بر كه نوشهره و پل چه تاالب سواي غيره، و
 فيض يمبدا نايتع نظر محض  بهنخست روز قسمت ةحوالتكد در كه مسكن بهشتي اين ةسكن الحال

 اثقال و احمال آبها كثرت بنابر اند يافته اختصاص روزي هنجار دشواري عدم و زي مسلك سهولت به
 از چنانچه فرمايند مي حويلت و نقل آبي مراحل از چوبين مراكب بر آساني كمال در سو همه را خود
 تعيش١ معاش طريق ضيق معد كمال در تالش بي كه شده ناشي نحوي  بهايشان عيشي فراخ رهگذر اين
  .»يشاء و يدزي٢ ملا فعال شاءما شاء من أعطي من فسبحان« نمايند مي

 آن از هريک كه است نشان فردوس هاي انتسرابس بنياد فردوس آباد نزهت اين منتزهات از و
 خاصّه ازهار طراوت و رياحين رويي شكفته و كردار طوبي اشجار رشاقت در جنان حدائق رشك

 آنان دلنشين گرفت و نشان خاطر نكته هزار روان آبهاي سالست و خيابان و چمن فسحت دلگشايي
 جاويد گلزار وش ارم آن و است بخش فرح آيين فردوس ةروض آنها ةسرجمل و دارند رضوان رياض بر

 دهرآور بو كرده سبز و خورده سرمد حيات آب آسا خضر همانا كه آن دلكش درختان سرسبز كه بهار
 فرجام سعادت ايام در آنحضرت كه است صاحبقران ثاني كشورستان بخش جهان پادشاه حضرت
 را برين بهشت ةقرين آن قرين بي رما شاله آيين خلد سرزمين در يافت ذكر سبق چنانچه زادگيپادشاه
 نظرو  زمين روي اعظم نير تربيت اثر  بهاست سال چهارده مدت كه باز روز آن ازو  اند فرموده احداث
 كه انور قمر انوار مانند آن نزهت و صفا لحظه  بهلحظه بل سال  بهسال مين،چهار سپهر مهر عنايت

 چهارده ماه چون خدا نامكه  اكنون كه بوده افزايش عين در فزايد مي آن روزافزون حسن روز به روز
 هزار كهرا  نهار و ليل الفوادةثمر و روزگار الصدق خلف يگانه آن وقت زبان  بهرسيده كمال سرحد به

 قمرين ثالث ناچار معني و لفظ دستگاه تنگي از است تر نزهت و بهتر بهشت هشت رياض از باره
 و فرح اكتساب باب در جهت شش از مقام مقتضاي منادي و نهاده لقب رينني نور بل داده خطاب
  : ابياتكه دريغ و حيف هزار ليكن و داده در صال رضوانكده اين تفرج از شادي

ــه ــدر ب ــن ســير ق ــشن اي ــو نظــر گل ــن بهــشتي  ك   كــو دگــر جــايي چنــين اي
ــر ز ــرگش هـ ــستاني بـ ــان گلـ ــه از چــو  نمايـ ــان خــوبعكــس  آئين   روي
  اسـت  گـالب  مينـاي  غنچه گويي كه٤  است تاب و پرآب گلش رگچنان نب  ٣
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  نشـــسته ديـــوارش شتپـــ در ١ارم
  

  پرشكـــسته عنــدليب  چـــون خجــل 
  اسـت  آب بـر  نقـشي  قـدم  نقـش  برو  اسـت  كاميـاب  خاكش كه بس شبنم ز  

  سرانگـشت  هر از دمد گل نرگس چو  مـشت  پرشـود  گـر  چمـن  آن خاك ز
ــأثير ز ــوا تــ ــايه در هــ ــل ســ   گــ
  

ــا دود ــاف تـ ــو نـ ــيخ آهـ ــ بـ   نبلسـ
ــب  اكثــــر فـــردوس  بــــود خيابـــانش    ــاه لبالـ ــر شـ ــوثر آب ز شنهـ   كـ

ــدن ــز باش ــردوس دريــن ج ــاني  ثــاني ف ــدگاني آب ز خيابــــــ   زنــــــ
 شاه خيابان بدايعو  محاسن حقائق خصوص آيين خلد ةحديق اين اتخصوصي سخن ملخّص

 عدم وجود  بامحفوظ لوح در مسطوره معانيو  الفاظ اسرتسر كه رسيد اي درجه  بهنشانش مجره هنهر
در  شروع از قبل بيني پيش روي از ناچار كند، نمي آن نامتناهي دقائق از اي دقيقه توصيف  بهوفا يهانت

 اين در زده طريقت چشم پس طريقه اين طي از نيست ممكنات ساير مقدور الحقيقت في كه توصيفش
 از جمليم تصوير به آورده جا  بهداري خويشتن و نمود استعداد آبروي ضبط و ادب صورت حفظ مقام
  .پرداخت آن ضع وطرح

 باالي سمت كه آن مبداء از كه افتاده اتّفاق صورت اين  بهعاليه مبادي تربيت نظر منظور آن مجمالً
 راست طنابي خياباني ةرشت شود مي منتهي  دلدلپذير آبگير  بهكه منتها تا باشد دامن كوه پايين و باغ

 فيض از هريک خيابان چنانچه: تفصيل اين بر است، درع سي و يكصد و هزار دو آن طول كه كشيده
 خيابان و درع دوازده و يكصد هپور خواص داخل٢ خيابان و درع ده و صد يس بخش فرح و بخش
 در جويي شاه و گز يك و سي آن عريض عرض. است درع هشت و نود و صد سي و هزار يك بيرون
 آن حقيقي وسط از است زد زبان نهر شاه  بهجان و انس فرمانفرماي فرموده شير خان  بهكه گز ده عرض
 كوهي دامان از است، واقع دست دور در كه آثار كوثر است ساري چشمه از آبش و است جاري

 ساخته حيوان آب مجراي را خيابان وسط حاق جا همه و شود مي باغ داخل گذشته بهاك  بهمعروف
 االنوار فايض حضور در كه سفيدار و چنار درختان خيابان طرفين بر و گردد مي ملحق لد ةبحير به
 رسيده كمال ةمرتب نهايت  بهمتمادي مدت اين در همگي٣ و شده نهال يكديگر در گز ده ةفاصل به
 از ره صديک هر اند اندوخته يترقّ ةسرماي انور نظر فيض  بهكه اكنون ند وكشيد اقامت واال چرخ باالي به
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و  عمارات جا سه دو باغ وسط در  واند سركشيده طوبي نخل برابري از خوبي  بهو باليده باالتر سدره
 پيش در و يافته اساس زيب و زينت و صفا نهايت در غريب ةهندس و بديع طرح به دلنشين نشيمنهاي

 آبشار چندين بر مشتمل پذيرفته ترتيب سمت بيشتر و گز سي در گز سي كالن حوضهاي يمنينش هر
 كه مذكور ةچشم آب ازو  است انگيز فرح و افزا طرب غايت  بهآنها تفرج كه دآلويز جوشان ةفوار و
 است معروف رچاد  بهكه آبشاري آنجا ريزد مي حوض  بهكه هرجا يافته جريان لبالب نهري همان در
 تا آن از كه است اي مرتبه هب آن شفافي و صافي چنانچه پذيرفته احداث مصفّا بلور از لوحي عالم از
  .است شام ظلمت تا صبح صفاي از١ تفاوت حلبي ميناي و فرنگي ةآئين

 بخش فيض  بهموسوم ديگر ةروض بهشتي بخش فرح باغ باالي سمتبر  واال االمر حسب ينوال ادرو 
 باغ طرح از بعد كه شدند مأمور قياس مقياس نظر سطرالب مهندسان و تفي ياپذير طرح سمت

 ،دنافكن اساس آن وسط حاق در عالي نشيمني داده قرار درع چهل در درع چهل حوضي آن وسط در
 سنگ از فضا فتح بناي، عالي هاينوايا آن گانهچهار براطراف و گز هشت در گز ده طنابي بر مشتمل

 خاطر دلگشاي بندهاي طريق به بنوسا و عاج٢ و تل و چوب بندي خاتم از را آن سقف روي و نهند بنا
 ساخته خاص و عام ةجروك باغ ديوار رنگ هب و بپوشند ٣نديه طرح خوش هاي گره و فرنگي پسند
 زود تزيين و تكلّف كمال در را همگي و دهند ترتيب حمام مشتمل بر اساس عالي عمارتي آن ةقرين

  .رسانند اتمام هب
 كه است نشاط باغ  بهمعروف سرابستان دلپذير كشمير انبساط سراپا ةبقع هاي ارمكده ةجمل زا و

 گشاده گاهي نزهت گونه آن گذشته بخش فرح از٤ تكلّف بي. است تعلّقم خان آصف اعظم دستور به
 هك دستور بدين محل آيين جنّت آن صورت و نباشد موجود زمين روي  بهكه شايد افزاي طرب فضاي

 روي  بهمرتبه هنُ آسمان طبقات دست از معاينه پست و بلند يسرزمين در لد دلگشاي تال ساحل بر
 و برتر برين بهشت از مرتبه يك  بهو تر مرتبهواال ةتسع افالك از مراتب  بهچنانچه افتاده اتّفاق يكديگر

 و آمده آن مزاياي مزيد لد بر مشرف عالي عمارتي باغ درآمد در و است تر نزه و بهتر درجه هزار به
 نهري از مرتبه هر در و شده بنياد دلنشين نشيمني٥ دست اين از پيوسته كوه دامان  بهكه آن منتهاي در
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 پذيرفته ترتيب نيز پهناور حوضي و يافته احداث آبشاري و است جاري آن حقيقي وسط در كه سرشار
  .كشد مي دراز و دور  بهايجاز فرض بر آن عرض و طول وصف در سخن كه

 زمين روي بر آن نظير منظر حسن و نظر صفاي بنابر كه واالست ةدولتخان نورافزاي باغ ديگرو 
 بيشتر كشور هفت خديو نظر فيض مناظر همه از مبدا فيض نظر مطرح آن چه دارد، كمتر وقوع سمت

 معني اين نمود چنانچه است، افزايش در روز هب روز صفاي نور آن بروز و ظهور ذالٰه و دريافته پيشتر و
 وجوه حسن  باسما وسط در آفتاب و اشيا ساير در جسم و جان ظهور مانند اسمي اسم اين مسماي در

  .نماست صورت
 اين از است واقع نرشَد ةجروك روي بهرو نخستين كه دآبا عيش و اآر بحر باغ است عالم اين ازو 

 وسط در و دارد تفوق وجه چندين  بهبرين بهشت هشتگانه حدائق بل زمين روي باغات ساير بر رو
 گشاده تختگاهي اربعه زواياي بر ١القد شيق چنار چهار است طبقه دو مشتمل بر كه باغ آن زيرين ةطبق

 طوبي از دست حساب همه به بل مقدار و قدر شير خان  بههريک قامت كه واقعست بساط كشيده بسيط
 دست و تطاول ةسرپنج سرفرازشان شاخ ساعد و برآورده المنتهيةسدر گريبان از سررفعت و برده
 آن خارخار٢ تن همه فلكي حوت كه اش پيشه غور ةريش شست و كرده دراز آفتاب ةپنج روي بر انداز
 زميندار ماهي و كرده ريش رازمين  گاو پشت نفوذ كاو كاو از نبيند خويشتن كام  بهرا قالبش كه دارد
 هر ساقهاي وسط حاق در آفاق خداوند و انفس خديو االمر حسب و آورده خويشتن كمند بند در را
 هشتم سپهر مثمن كرسي بر تفوق پاي پايه رفعت در كه اند داده ترتيب ونمل منقّش تاالري چنار چهار٣

 فرود كبودسپهر ميچهار كاخ برابري همسري سر كه يمطار طاق چهار آن رنگيني عكس و نهاده
 سرابستان اين و درآورده رنگ دو چرخ اورنگ هفت روي هب رنگ و پيكر دو كالبد در جان آرد نمي
 وقوع پرتو دل تال ةخان آئينه دل در دو درهر  و است آن ثاني معني دو  بهكه دآبا عيش باغ تا عالي

  .دندار روزگار خديو خاصّه سركار  بهتعلّق اند افكنده
 گيتي ةملك دهر بانوي مهين يعني آن ةمالك مانند هريک كه پيراست فردوس بستانسراي سه يگرد
 و جهان ةصفح آرايش باعث الجود فايض وجود فيض از صاحب بيگم هب مخاطب بيگم آرا جهان

 و ست اسرا خواجه خان جواهر ةنهاد اساس واقعست لد  تاالبعين در نخستين اند، جهانيان آسايش
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 تيبتر و مرمت كمال پرتو آن سراي و باغ و يافته انتقال خصال ملكي ةملك ةخاص١ّ سركار  بهكه الحال
  .گشته آرا جهان وجهه دو  بهيمسمٰ و اسم حيث ازو  يافته

 حضرت زمان از و است محل نور ةكرد احداث هتب رودبار بركنار كه نورافشان باغ دومين
 ترتيب و عمارت نوعي  بهگشتهپذير  تعلّق ثاني بلقيس و دوم مريم آن سركار  بهكه اكنون تا يمكان جنّت
 اعتبار  بهسيما خاص اتخصوصي مايه اين  باآن نظير همانا  ونباشد متصور آن بر مزيدي كه يافته

 چنارهاي رسته وقوع وطن نزهت نشيمنهاي ،راحت و روح وفور و چمن و خيابان ساحت سحتف
M≈̈Ψ « همانا آثار كوثر رود آن شط بر آسا سدره y_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ yγÏFøt rB ã�≈yγ÷ΡF{  بر٣ كه شايد گرديده آشكار ٢»#$
  .باشد كمتر زمين روي

 شهر شمال سمت بر كه صفاپور مثال نآسما تال بر مشرف اي پشته روي بر كه صفا باغ سيومين٤
 كمال مظهر كه الصفا مرآت آن آن تصنّع و تكلّف بي يافته، احداث دارد وقوع سمت آن كروهي هفت در

 از است حورعين ةروض معين ماء منبع و كوثر مصنع روكش و آفرين گيتي صنع شاهد حسن ةجلو
 لد المثال عديم تال روي اگر كه است اي مثابه  بهفاص و نور وفور و فضا فسحت و نزهت غايت

 و شبيه كه گفتمي بامحا و ابا  بيآئينه هر ننمودي ضرورت لوكَ گلهاي صورت حفظ و نبودي ميان در
 آن تصوير و نيست موجود زمين روي جاي چه برين بهشت در دلپذير فريب نظر آبگير اين نظير
 اي كوهچه باشد كروه سه قريب جهت همه از آن محيط كه تال اين شرقي سمت بر كه است گونه بدين

 ةمعاين يا خفته جاويد ةالحيو عين بركنار است ضريخ كه هماناكه  شده واقع خرمي و سبزي كمال در
 و گل بوقلمون نقوش و گوناگون صور عكس ازو  گرفته جا خورشيد ةسرچشم بر كه ستمسيحا
 ةگينبآ است سليمان زمردنگار كرسي  بابلقيس ميناكار عرش گويي كه شكوه گردون كوه آن سبزه
 مانند فرزانه خردمند عقل گشته پژمان چشمه آن ديدن از ها چشم و گردد مي پريخانه تال دممر صرح
  .شود مي ديوانه ديده پري

 نشان سمان آمكان اين در زمان بلقيس آن سركار متصديان عهد سليمان االمر حسب مجمالًو 
 امكان عالم در آن نظير وقوع معني همه هب چنانچه اند، داده تمام صورت نهاده اساس دلنشين نشيمنهاي
  .نيستپذير  صورت

                                                   
  .برتيش,  ب٩٤برگ   .1
  .٢٥آيه , )٢(بقره   .2
  .ديوان, ب ١٦٧ برگ  .3
  .موزة دهلي, ١٩٠برگ   .4



  نامه شاهجهان // ٢٨٢

  

 بنان بند زبان بيان عجز آن١ توصيف حق در نه اگر كه نون، و ار فتح و كاف كسر  بهكرنه، باغ ديگر
 بلندآهنگ خامه خنگ سرخ پاي بند يريتغ و اشكال شكال و تعذر عقال و شدي نشان اعجاز سخندانان

 ةمرحل وادي اين در داده اين اختيار دست  بهكامي خود لگام گشاده آن از لسان عقد عقده آئينه هر بودي
 پادشاهزادگي ايام در آيين ارم سرزمين اين بالجمله شدي، اداي حق وام الجمله في و گشتي نوشته چند
 شده مرحمت بخت همايون بلنداقبال شاهزاده مهين  بهاكنون و بود تعلّقم روزگار خديو٢ سركار به
 نظر منظور آن اقبال يروين  بهرفته رفته پذيرفته ترتيب و عمارت مزيد سمت و گشته يمسمٰ آباد شاه به

  .آمده فعل  بهآن نامتناهي بالقوه بالفعل كه رسيده جايي  بهآن كمال رسايي عاليه مبادي قبول
 هردو در هك است دآبا افضل و نسيم باغ است آن خوبي جهات از كه خطّه اين منتزهات اعظم زاو 
 خاطر نشيمنهاي و فضا و نزهت و ساحت فسحت كمال در و ٣واقعند آن بر شرف لد تال ةروي شمال
 مكانواال انخ٤ ةنمود احداث نخستين ازهار و رياحين فرط ودار  ميوه اشجار وفور و افزا نشاط پسند
  .است خان افضل اميعلّ معظّم دستور ةنهاد بنياد دومين و خان اعظم

 نزهت آن  واست الهي قدرت يد پرورد دست و نامتناهي فيض انوار مهبط همانا كه الهي باغ ديگر
 روضه آن شأن درخور قصورش كه عمارت رهگذر از مگر ندارد گواهي خوبي جهات ساير در آباد

 ةخاص٥ّ سركار متصديان اعلي االمر حسب ينوال ادر ذالٰهو  نيست نشان بهشت ةحديق و رضوان
 گشته نامور پسند خاطر ةهندس و بديع وضع  بهالشأن رفيع دلنشين نشيمنهاي نهادن اساس در پادشاهي

 شمال در كشمير حكومت هنگام  بهمشهدي خان يوسف ميرزا را آن و افكندند فرموده طبق بر آن طرح
 احداث است كشور اين آبهاي گواراترين كه الر نهر  بهمشهور جويبار از پهناور ةشعب بركنار شهر ةروي

 يافته ترتيب باغ آن وسط در تختگاهي و است جاري آن حقيقي ميان در اثر كوثر نهر آن چنانچه كرده،
 كهندير ديرينه اين  باهمانا كه خورده سال چناري حوض ةكران بر و آن عين در ده در ده حوضي و

 اين اعتبار  بهو سرزمين ٧آن محاسن بهترين وجوه بعضي از باغ اين الحق و افتاده اتّفاق ٦همتاست بنياد
  .است ورپ الدين شهاب چنار خيابان و باغ نور چنارستان چراغ و چشم وجه همه از چنار
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 در واقع نصيب١ نزهت و بهر فيض بسيار ةروض و فريب نظر و دلپسند غايت  بهاست اي بقعه آن و
 است نصاب كامل يمبدا فيض نظر اكتساب كمال رهگذر از كه سرزمين آن و شهر كروهي پنج

 است رودي كه مذكور الر آب آن طرف يك از كه همواري و فسحتدر غايت  است ٢مرغزاري
 از  واست جاري شده، بدان اشعار مکرر چنانچه ،سردي و سفيدي و عذوبت كمال در عظيم غايت به

 ةرست و درياست دو اين اتصال محل و البحرين مجمع موضع آن چنانچه هتب درياي ديگر جانب
 رودبار کناربر اند شادابي و سرسبزي نهايت در همگي كه قامت كشيده تنومند چنار درختان از طوالني

 قيام ميانجي بي كه بهشت جدول کناربر واقع طوبي اشجار از است سطري گويي چنانچه ٣است واقع
 جل محض خير سرشار فيض و جاري بحر اين محشرو شر  شور و رستخيز روز غوغاي و قيامت
  .هرسيد ادني و٤ اعلي  بهدنيا دار در هم شانه

 است خاك و بآ اين نماي و نشو خصائص از گويي كه پاك خطّه اين محسنات از جمله مجمالً
 از برند، فرو خاك  بهچوبي كه محبوبي فنون ةجامع ةنسخ و خوبي ةعومجم اين زمين گل هر در: که نآ

 شادابي فرط از و دواند مي ريشه توقّف بي و گيرد مي پاي درنگ  بيآن، غير خواه و رهمثم اشجار جمله
 هر از شهر اطراف در رو اين از  ونمايد مي برگ و شاخ شادابي همان  بهشده سرسبز شبنم فيض و هوا
 و انكگرد و توت و امرود و سيب و زردآلو و سفيدار و چنار و بيد درختان كروه پنج چهار تا سو

 از شان عروق بيشه درختان مانند و دوانيده خاك در ريشه همگي كه اند كرده نهال آن امثال و عناب
 شبنم رطوبتاز  اند كشيده يكديگر سر در سر كه آن انبوه برگ و شاخ و كشد مي آب الثري تحت

 تاك درخت اشجار آن رثاك پاي در و گيرند مي خود روزي قسمت اتبر جداگانه برگي هر سيراب
 از تكلّف بي. آرد مي بار بسيار انگور تنيده درخت آن بر شده تنومند و قوي ايام مرور  بهچنانچه اند كشته

 و تطاول دست مسالك طريق سالكان٥ امالك مالكان وريدست بي كه است اي مثابه هب برومندي كثرت،
 دهقان مزاحمت بدون آن ةثمر از و كنند مي دراز درختان آن بر٦ تاك شاخهاي مانند باك بي انداز دست

 سرزمين هر در نما و نشو فرط يعني معني براينبنا  وگردند ميبر  زلّه بل ور بهره مالك ضرتع و
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 باغباني و دهقاني تعالي هللا ةرضامل طلباً خوانند ١ريشي كشمير لغت ه برا ايشان كه مرتاض درويشان
 وقف طريق  بهكرده نهال دار ميوه درختان صواب تحصيل ةانديش  بهمنّت و مزد توقّع بي اند نموده پيشه

 و ايزدي پرستش باحس اين شير خان  بههمانا چنانچه اند نموده يل سبيلس ابناي بر را آن ةميو٢
 باغات طريق اين  بهو شمارند مي حصر آن اثمار پخش و مثمره اشجار غرس در را كشي رياضت

  .است ايشان ده برآورو كرده سبز كشور اين ده و شهر در اشجار و شمار بي
 بدو يتوال نسبت واليات اهل كه انکيش رياضت و درويشان آن ةزمر از ريشي نام لنكا جمله از و

 از و كردهحداث ا شهر نزديك در است محيط آن اطراف بر هتب آب كه پهناور ةجزير سه دو دهند مي
 نام  بهانتساب بنابر ،نكوو ةجزير يعني زو ونكنه  بهاست واقع شهر كروهي يك در اي جزيره آنجمله
 اتجنّ رينت نزه و بهترين كه گفت توان مي تكلّف بي. است زد زبان خوانند مي باز بدو را آن كه مالحي

 از سرتاسر كمابيش، درع هزار عرض در .است كروه يك قريبكه  آن طول چه باشد، زمين روي ةاربع
 كه انبوهست و درخت پر اي مثابه هب اينها غير و انكگرد و زردآلو و امرود و سيب مثلدار  ميوه درختان

 جا همه گويي كه رسته همرنگي و شادابي مالك در سبزه آن زير در و تابد نمي زمين بر آفتاب جا هيچ
 درم شكوفه شاخ آموز كرم دست نسيمي جنبش تحريك  بهكه نوروز فصل در و گسترده زبرجد فرش
 درنظر اختر نثار بر اخضرسپهر سطح ةمعاين بيزد مي وخيزن ةسبز آن زمردين فرش بر سيم ةپشيز ريز

 شام هنگام تا بامداد از آمودش شبنم ةسبز كه آيين مار ةروض آن از زميني گل هر و نمايد مي تماشاگر
 ناز٣ ةجلو  بهباز نظر فرجيانة تديد در نژاد هندي بتان فام سبز روي بر مانند بعينه است آگين رطوبت
 و مست بر٤ طاقت ةپرد و ردب مي مخمور و سرجوش سر از هوش آن در نظر امعان چنانچه ،آيد درمي
  .٥درد مي مستور

 كشمير شمائل شيرين شاهد حسن هاي شورانگيزي دالئل كه است آن انصاف سخن كوتاهي
 سر تا پاي است نگاري هپيراست و خوبي ةكرشم ةكشت تن همه است دلبري ةآراست ديز امان  بهكه دلپذير

 جهات تعداد در چنانچه دارد اتصاف اهيتن دمع هب همانا كه است اي مرتبه در محبوبي و معشوقي آن
 آن ةپاي يدنا شمار و آيد سر  بهعدد نامعدود مراتب و جهات مجدد دورات آن جهت شش ةمحسن
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 اگر كه است آن ييالقي هاي روضه و نشان كوثر هاي سرچشمه نزهت حال شاهد و گرايد پايان به
 هاآن يك هزار هنوز شود صرف نوح عمر وجود  باايوبي صبر هريک خوبيهاي ةشمار ةدربار المثل في
 را آن هاي سرچشمه اتخصوصي لمقا قدرت قدر و حال ةانداز  بهناچار آيد سر  بهآن مدهدرنيا حساب به
  .پردازد مي ييالقات محاسن از برخي شرح هب اكنون نموده بيان جداگانه عنواني در

 زمين روي در يك هيچ قرين همانا كه است واقع آيين بهشت ييالق چندين سرزمين اين در
 ملك اين انمرزبان اسبان چراگاه باستان عهد در كه است »مرگ گوري« ييالق جمله از. باشدن موجود١

 كشور اين لغت  بهرا و ميم فتح  به»مرگ« و معجمه، راء كسر و فارسي كاف ضم هب »گوري« و بوده
 كوهي برفراز است زمين گل آن و است ايلخي ٢مرغزار آن تركيبي معني ومرغ  مرگ و است ايلخي
 دلكش بساطي قدرت يد همدستي  بهصنعت فراش كه ساحت و فسحت و رفعت كمال در مرغ
 گويي آن مينارنگ ةسبز و رنگارنگ گلهاي انواع٣ چنانچه گسترده، آن بسيط بر منقّش ملون پرنيان از
 دور بر و دستبرده نيلگونسپهر بارگاه نهم اطلس بل بوقلمون كارگاه نگار و نقشبر  پرند از نكويي در

 اتراب كواعب ٤خيل  باو كرده پاي بر مشجر خاراي شادروان صنوبر سراسر كوهساري از آن ةدائر
 دوش و سر بهسر افتادهاخضرستان سپهركه گويي آنجا  خضرستان آن تفرج  بهرضوان بستانسراي

 ةقرين لنبس و گل پر٥ مرتفع هاي پشته جا بهجا آفرين خدا نگارستان اين صحن در و اند ايستاده دوش هب
كه  است بر و بحر خاقان و كشور هفت پادشاه نوروزي انجمن بساط گويي كه افتاده اتّفاق يكديگر

 گلهاي از كه اند افراشته زردوز پرند و منقّش زربفت مخمل هاي خرگاه يكديگر برابر در جا همه
 آيين فردوس مينگلز اين از اي بقعه هر يا و شده مطرز فرنگ طرازان طرزنگار هاي هتبو و رنگارنگ

سركشيده بر رنگين چترهاي پرگل هاي پشته از مستي و سرجوشي فرط بنابر كه بهشتي است سيطاو 
 نموده آيين ارممين گلز اين در تصرف ناميه قوت نيروي  بهكه است بهار دهقان ملكيت سند وجه يك به
 اين ابدي اقطاع مثل يا مودهن ثبت الله اوراق ةقبال بر خورشيد تا ذره شهادت سجل باب اين در و

 سليمان ميناكار تخت نمودار و گوهرنگار سرير شبيه ني ني رسانيده، انور مهر تمغاي آل  بهرا سرزمين
 و گشته آشكار آن از درخشان لعلي هاي نگين جاي  بهدرخشان يلعل هاي قبه جا بهجا كه است روزگار
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 خون  بهزمرد لوح بر رنگين محضر احمر مينايي ةكتاب نعمان شقائق طورس هاي رشته از آن حواشي بر
 كه است جاري آن مجاري در شفافي و رواني و صفا كمال در آبي نهر و١ اند نوشته سيالن ياقوت
  .است اوان شريان انهار در روح سريان دست از اي معاينه

 از نوخيزش ةسبز موج و گشته پوش زيور گل جوش از كه ايزدي صنع آيت آن بر و بوم مجمالً
 كه دلكشش ٢سرجوش ةسبز و كند مي تفسير خود هب را گلگون هت سبز لفظ معني گذشته گل سرطوفان

  :م، نظكند مي تعبير بيخودي  باملخم خواب و خيزد مي راحت خواب از نسيمي جنبش تحريك به
  اسـت  سرزمين دست چه ز يارب  اسـت  بـرين   جنّـت  كـه  بقعـه  اين

ــز   مجـــاور  آمـــده  القـــدس  روح  منـــاظر آن در هـــوا روح كـ
ــل چــون ــوا وي در گ ــدار  شــكفته ه ــسيم بيـ ــبزه و نـ ــه سـ   خفتـ

ــ از ــر نبلس ــهت ــوه  ب ــامون و ك   ه
  

  مجنــون  بيــد پــاي   بــهجيــرزن
ــر   ــو ه ــري س ــستان آن در نه   مــستان خيــل چــو خيــزان افتــان  گل

  بيـدار  خـواب   به سحر بخت چون  هوشـيار  مـست  ازن سگنر چون٣
ــشأ ٤چــون ــهن   روح غمگــساري  ب

  
  روح مجــاري  در شــده  جــاري

  الهـــــــي  مـــــــشيت  وي در  صــــبحگاهي بــــاد مــــشاطه  
ــه ــازه ك ــشد غ ــهك ــر  ب ــل ةچه ــه   گ ــد ب ــه شــانه زن ــنبل ك ــد س   جع

 مهندس تقدير گونيا سطح مستوي پناه ديگر ييالق توشه مرگ است كه در صحن آن بارگاه رفعت
ساخته و پيشكار كارگاه صنع يعني قوت بساط زمرد رنگ سبزة پذير  تقامتآن را از گونياي قدرت اس

 هموارينا غايت در زنگي موي مسلسل جعد و فرنگي خواب كم مخمل نوخيز معاينه از دست كورك
 و خم اندر خم پرچم كه است صنع شاهد دلجوي گيسوي وجه يك  بهچنانچه گسترده يكدستي و

 ديگر وجهي بهو  پيراسته خلقت ياستوا شانه  بهطبيعت٥ اعتدال ةمشاط را آندر شكن  شكن مرغوله
 ني ني باشد، دميده تازه و تر گلرخان روي ةصفح بر كه است يسبز خط همانا اش نورسته ةسبز

 قلم  بهروحانيان سبز خط چون همانا كه است كشمير فام سبز شاهد سرشار حسن شتهادسا محضر
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 خاص دستخط  بهغبار قلم از كه است صنع مصحف هيكل صفحات يا پذيرفته نگارش خفي ريحان
 قريب زمين ةقطع كه است وجه اين بر نظير ارم ةبقع اين تصوير و يافته رقم اختصاص سمت مصنّف
 و يافته اتّفاق باشد كروه دو نزديك آن ارتفاع كه كوهي فراز بر پهناوري و همواري غايت در جريب

 همانا كه نعومت كمال در لطيف ةسبز از بساطي شريف ةبقع و مقدس ارض آن مستوي بسيط بر
 گل گل نبلس اقسام جوشو  گل و الله انواع از جا همه و گشته فرش است دوزي فريسه پوش قماش
 جا بهجا عمان مرواريد شده شده انربا ةرشح شاهوار اللي و غلطان شبنم درر عقد از و يافته زر طراز

 بدين كوه آن پايين تا سطح سطح آن زمين روي تنها نه و شده دوخته تحرير جاي  بهآن حواشي بر
 آنحضرت صنع ةكارنام و١ قدرت يد دستگاه كه سرزمين آن آسمان تا زمين بلكه پذيرفته تزيين نيآي

 چرخ اوج تا گرفته اغبر خاك سطح از تر و تازه ةسبز عكس چنانچه افتاده اتّفاق دست اين از است
 عرقناك گلهاي از تاب و آب استعاره نيروي هب و گردانيده اخضر زمرد معدن را جو هواي رجوه كبود

 دوانيده مركز سوي آن خارا سنگ دل در نفوذ ةريش احمر مرجان ةپنج رنگ در گويا عروق آن ابيرس
و انوار  ازهار انواع وفور تكلّف بي كشيده، باال واالسپهر سوي  بهزمين روي آن از٢ شلاب جوش از بلكه

 ايام در كه حضرت بندگان چنانچه دارد تعذر از نوعي آن شمار كه ستيا مثابه  بهسرزمين اين در ييالقي
 اند ساخته پايه آسمان سر اين بر را هردو و تردهسگ ها سرزمين اين بر گلگشت ةساي پادشاهاهزدگي

 اهل ثقات از و درآمد واال نظر  بهجاآن الله و گل گونه شصت از زياده آنوال در كه فرمودند مبارك زبان به
 حق يك هزار كه ارمستان اين وصف  بهكه مقامي در است بستان اين نواسنج عندليب كه عزيزي تمييز

 و نود آفرين خدا گلزار آن زمين گل يك در كه نموده بيان گشته دستانسرا داستان صد  بهنشده ادا آن
 باب اين در چون كه آراست دعوي اين بيان  بهبانز گفتاري راست و درآمده شمار  بهگل رنگ هفت
 نموده ادعاي اين تمييز اهل از عزيزي كه بود مشهور چنانچه بود رفته استماع نما محال سخنان مکرر

 بوده گل قسم چهل شمرده راه قدم يك موضع سپر پي٣ گلهاي و ه درآمدمعني اين امتحان مقام در كه
 اين بكذ و صدق اختيار صدد  بهآن بنابر جاكرده، تشم در تدس انداز يك  بهگل رنگ دو و سي و

  .بود آمده دست  بهگل نوع نجپ و بيست مذكور روش  بهه درآمداخبار
. دنندار كم پاي هم از يك هيچ كه افتاده اتّفاق ييالقي سيرش سرد ارتفاع ةبقع هر در مجمالً

 چه هريک طرازي صورت ردكه  آن لامثا و سفيد سنگ ييالق و لين ماده  بهمعروف ييالق جمله از
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و ٢ گرمي وادي در خودكامه ةخام جواد١ اكنون. كشد مي درازي  بهسخن ةسررشت يپرداز معني جاي
 در كه جداگانه اي رساله ايراد  بهرا عنوان همايون اين خاتمه و گردد مي لگام تيز وعده وفاي ةهنگام

 در سابقاً چنانچه شده افسر و اورنگ وندانخدا سرور آن مديح  بهمصدر جاودانه بهشت اين صيفوت
  .دهد مي اختتام سمت رفته بدان اشارتي عبارت سوق

 و كشور هفت خديو ةيگان ثناي و پرنور تصدير بركت از كه دلپذير كشمير توصيف ةرسال سواد
  شده گردون اتنب گردن و گوش ةآويز بل روزگار ابناي صدر ةمرسل بر و حرب خدايگان

 رويي گشاده  باو گشاده الهي و كوني مظاهر ديده بر ظاهر ةديد صاحبدالن آگاه باطن چون سحرگاهي
 روزگار عالئق زنگار از خزينه معارف سينه آئينه نهاده يمبدا فيض دريچه گشاد بر چشم فيض يمبدا

 خرد قابليت اقبال به ناگاه كه گشوده در را استقاضه دكانچه فعال عقل الكمال مرآت روي روبه و زدوده
 عاليه مبادي منتهاي بي مواهب و عطا مراتب نهايت  بهرا خويشتن رسيده قبول نظر فوز  بهرسد بالغ

 رسيده صعوه و عنقا و مور و سليمان  بهموائدش ممتد ممد ايزدي عام انعام ةعطاكد از يعني ،رسانيد
 آفاق قاف تا قاف كه يغما خوان آن نعماي الوان از و دوختان ابدي يغنا ةسرماي ازلي قسمت وفق بر
 كامل خطاب  بهعالم آن از چون و گرديد بر زلّه و ور بهره استعداد ظرف برداشت فراخور  بههيدكش

 مسيحا قدوم خبر ةمزد زا ديد عالمي نمود بازگشت اسباب جهان  بهنصيب شامل گشته مخاطب نصاب
 يافته جاويد حيات نويد قدمي فرخنده٣ دوفو بشارت  بهعالميان و آمده خيرمقدم نواي لبريز دمي
 غنچه تن همه آن فيض گل از آسمان و زمين كه كبٰري موهبت اين انبساط و اهتراز فرط از که نچندا
 اين ذوق از و آمده ٤سپاسگزار زباني بي زبان به ماهي تا ماه اند باليده برخويش پيرهن پيرهن سان

 شش شدند جوش در صفت نخل آن سرجوش چاشني از يكسر٥ خورشيد تا ذره كه عظٰمي بشارت
 هم گشته سرشار شكر شهد از انگبين شأن چون افالك مقرنس طارم بهين تا خاك مسدس كاخ جهت

 تفرتو چرخ و بود پذيرفته گرايي اندام هفت نسيم نويد پيرايي دماغ از نيزم زمين كه زمان ين ادر
 پاك خطّه اين زمين گل هر در سرگرفته از جواني نونشاط جاوداني سعادت موكب اقبال مژدگاني فر از

 دست بوقلمون كارگاه نسج از لونت پركاري در كه مزين گوناگون بساطهاي انواع خاك و آب اعجاز
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 گسترانيده انداز پاي طريق  بهآرند نمي كم پاي گردون نقش ساده اطلس از قدر وااليي در و نددبر مي
 عقود  بهدرست وجه همه  بهنقود آن همگي كه زرگل دامن دامن و شكوفه درم و دينار خرمن خرمن

 گلزار روي بر نمايند نمي وجه هيچ  بهيمن سهيل و يماني شعراي از هريک بلكه نمايند مين پرن و نثره
 و زر كاسه كاسه و نعماني ئقشقا جوهرنمايي طبق١ طبق و باشد نثار سبيل بر نرنست سرگلبن و سمن
 در فضاي بر اند برده بدخشاني لعل و رماني ياقوت از ابت درخشاني و صفا در كه بستاني نرگس سيم

 پيشكش رسم  بهشبنم شبچراغ لوكَ برگ٢ زمردين خوانهاي و گردانيد مرتب كشت و صحرا و دشت و
 اين كه نباشد معمول بديع آيين اين چگونه و چند عرض طبق بر لدو  ممرد و صرح ةآبگين صحن در

 كه بيند مي سينه بغل و جيب در ديرينه مرادي نقد روزگار خديو موكب غبار وصول از دلنشين ةروض
 آري،. كشد مي يالهپ مهر و ماه ساغر از ساله هزار آرزوي آن ابروي طاق هب عمرهاسپهر سال پيركهن
 افكنده پايه آسمان سرزمين اين تارك بر سايه پرتو نفر دارا فر، فريدون ريسرو ظفرفرجام اعالم ةماهچ

 هماي رپشاه فروغ و نازد مي ماه طارم اوج بر جاهشسپهر بارگاه ةقب مانند زمين و سرزمان آن بر كه
 منير ماه همسري نسبت از مهرانور كه افتاده رپرو نزهت كشور اين ساير سر بر هللا ظلّ پادشاهي چتر

 جاهش آسمان موكب راه گرد رويي تازه از كه پادشاهي،. اندازد مي آسمان بر شادي كاله آفتابگيرش
 تبت نيآگ عطر تربت و نهاده٣ ذخيره نكهت چمنچمن  و شكفته گلگل دلپذير كشمير زمين روي
 كه عودمو مظهر خجسته زهي،. فرستاده تحفه ختا نبلستانس  بهنهفته آهو ناف جنين در افهن ختن ختن

 اند نهاده مسعودش ورود شاهراه بر انتظار ةديد واال ةمنظر هشتمين ةپنجر ةمناظر از اعلي مالء سرتاسر
 هس در رمطا عود بل مهر ةكشت و ماه مثلث عطر هندي خادمان و تركي وشاقان چون كيوان و بهرام و
ه مركز از عالم محيط عدبةنظّار از كه اي رتبه شعر ،گشته گردان مجره گردون مثلثات اوج تا زمين كر 

 قصر ةشمس بر نگاه بگاه و افتاده تارك از تمام ماه كالهپايه  رفعت ايهم آن  بارا آسمان جاهش پيشطاق
 و سر دوران ابرو روي بر هالل ةرپنجس و ديده بر رينني دوربين عينك٤ وجود  بارا سپهربرين جاللش
 مراعات بر نهمتواال همت بدانسان كه گستر عدل داور و پرور كرم جواد زهي داده، دست نظر تيرگي
 حبذا داشته، ششخ بعين در بخشايش پاس و داده داد ضمن در دهش و داد كه گماشته احسان و عدل
راني حكم طريق و نهاده تملّ و دين براساس دولت و ملك سياسات بناي كه باني جهان مبانيباني 
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جاري  الهي نواميس نواهي و اوامر و انبيا شرايع و حدود و احكام مجاري بر را پادشاهي و سلطنت
 و نيابد خرد كاروان راهزني بر دست طرب اهل مضراب عهدش عفاف حراست از ذالٰه و ساخته

 رايات نداريدي ،نگردد كسي گوش و چشم ةپرد و هوش حجاب عنب شراب نهيش احتساب وتپر از
 پيشه ستمو ريشة  افكنده بر گر بيداد بنياد داداري برافراخته، اسالم معالم اعالمو  ساخته نگونسار كفر
آفاق  قاف تا قاف از تدشمم لكف كاف سركش مد که نآ وجود  باكه آزادگي زهي بركنده، بيخ از

 ةهمساي تجردش شرم از همانا كه است اي مرتبه  بهبستگيدل پايه اين  بهرسرو آن يتعلّق بي فرط كشيده
 ةدفين تا عدل ةخزين محيط الذيلش طويل اين جز نون ةدائر مدار که نآ  باو گشته گزين آسمان يعيٰس

 كه است اي درجه در ظاهر عالئق مرتبه اين وجود  باانورش٢ خاطر عالقه عدم١ دقائق گرديده معدن
 كرانش بي احسان دستي فراخ بركت  بهكه كريمي شده، نشين قاف شانن بي عنقاي آن خجلت از گويي
 فراغ آباد وسعت در اكنون داشت دل پري٣مايگان فرو چشمي تنگ دست از كه شايگان گنج ةسرماي
 مدخالن ةكرد جمع كه را آورد باد گنج دخل پايان بي ودج دستي باد  بهكه كفي بحر ،گرفته جا خاطر
منعمي كه خزانة عدل و گنجخانة معدن پرداخته تا حوصلة معدة  داده، بر باد ه ببرگرفته خاك از بود

 شرانديشان ةديد برداشته خيرخواهان راه از كه خاري كه خير محض بل محض خير زهيآزار پر ساخته، 
 كه اي افتاده ني ني افزوده، مايگان تهي ةكاس بر نموده كم شايگان گنج كيد از آنچه و انباشته بدان را
 ترتيب از كه اي پايه و است شايگان گنج نخاسته بر مذلّت خاك از آنحضرت آن اثر اكسير نظر تأثير به
 درجات اعلي در كماالتش دقائق كه فطرتي كامل ذاحب فرومايگان، پلّه نرسيده رفعت ةواي هب رسرو آن
 صابن ستان صاع كل عقل و است ذوالجالل حضرت جمال صفات مظهر صفاتش قدسي ذات بل

  :دلش و گردست دريوزه توكّل كاملش،
ــخا ــيلي ســــ ــائل ســــ   گـــــوهر بـــــاران ابـــــري عطـــــا  آور ســــ
ــاطر ــوري خــ ــي طــ ــز تجلّــ ــز عرفـــان المعمـــوري بيـــت دل  انگيــ   خيـ

ــه صــيقل صــفا از ســينه   ورشـيد خ سرچشمه منبع ضيا در ديده  جمــشيد آئين
 همراه، جا همه تا خريداري در )ع(يوسف را نگاه دلدهي هواخواه، جان  بهمسيح را دم جانبخشي

 الخطاب فضل تاب و آب رنگين خطاب كليم، دست پاكدامني  بهنظر ابراهيم، گلزار رويي شكفته  باجبين
 داران نيزه از يكي آفتاب، بندان تيغ از يكي آورده، پاسخ  بهرا مادرزاد ابكم زبانده سؤال برده، فصحا
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 راه نشين خاك كهنه ،ناهيد بزم رامشگر كمينه دار، آئينه چهار اسكندر گزار، خنجر رامبه شهاب،
 پير، عالم عصاي سپاه جوانان يكه سنان صاعقه رمح تسخير كيوان بهادران بند١ مريخ كمند خورشيد،

 جانسوز پيكان نيش از جانداران زدلدو ناوك٢ زبنورك و گزنده سرمار دندان چون سرتيز مار دهان
 اندازان برق آهنگ رعد تفنگ و پران اجل رسي دزو را كماندران گيردور خدنگ ،زننده آسمان قضاي مانند

 نشين تخت نشانش خورشيد تمغاي داغ كه قرين سعادت صاحبقران زهي دمان، اژدهاي نفسي آتش را
 شده برين چرخ ابلق توسني لگام ستورانش ايلخي رايضان پالهنگ و گشته غرين ٣شير سرين ةتخت

 بند و بست عقده بدان گرفته تاجو  تخت خداوندگان از باج و ملك كه صولتش دستي دراز و دستبرد
 كشاكش از و بسته تخته بر تيغ ةدست مانند بندان تيغ همه دست و گشاده پيوند طلسم حصول از

 بازار رونق بدان و ساخته نافذ همت قوارع و راسخ عزيمت عزائم  بهمؤيد كه سخت كوششهاي
 دين بر حصانت اعظم طلسم بل متانت اكبر سد شكسته عظام ةقياصر و كبار ةاكاسر حراست و سياست

 داستان كه كشورستاني گسسته نوشيروان عدل نظم سست ةسلسل از نظام انتظام پيوند و بسته دل و
 از عجم ةاكاسر٤ دهان گردانش دستبرد مةكارنا و زده شاهنامه برسر ظفرنامه تحت پايانش بي فتوحات
 راه سنجاب سيماب  بهاگر شدت طمطراق مايه آن  باهيبت قوي رعد بسته، رستم زبردستي دعوي
 آن وجود  باصولت عظيم صاعقه و شدي طراق زهره سطوتش ةدبدب صوت از آئينه هر نگرفتي گوش
 آرام قهرش ةشعل سورت خوف از نگشتي آب ةكر خيل و نزمي جوف در اگر مد٥و  شد شبط مرتبه

 پراشتلم ترك اگر و باخته هرهزَ تخت فراز بر تاختش دستبرد سهم از است تركستان خاقان اگر. نگرفتي
 تيغ جوهر گرداب تالطم از ساخته تهي قالب پنجم انجمن در سركش مبارزان تركتاز بيم از است انجم
 رستم ةردگُ سيرش خير شعله سنان برق از و لنگرانداز خون جيحون  بهجگردار اسفنديار دل ةينسف تيزش

 رسرو آن مبارك پاي نقش ةسجد را ايران ةاكاسر اگر. تازد آب عالم به٦ اسبه دو گريز وادي در ردگُ
 گوش ةآواز را روم ةقياصر اگر و سرگذاشتندي بر افتخار روي از زر اكليل را راهش غبار دادي دست

 از ناموس كاله ناقوس صداي استماع  بهترسايان مانند سرتعظيم از آئينه هر گشتي گوش آويزه سطوتش
  :، ابياتبرداشتندي سر
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  برآرنـد  پـر  تاجـداران  هدهـد  چو  آرنـد  سر در چون خدمتش هواي
ــراي ــه بـ ــامش خطبـ ــرر نـ ــك  مکـ ــرده مالئ ــد ك ــال از ان ــر ب   منب

ــه  انـشا  چـو  را نـامش  طغـراي  كند ــم زر آب ب ــويد قل ــان ش   را زب
 ةبخشند كسرواني افسر ةآرايند سليماني بالش ارهچ نشين مربع صاحبقراني ديهيم بخش زيور اعني
 ديباي يزيباي ي،يآرا جهان طراز آراي بر وجود، ةكارخان نظام موجد وجود ايجاد غايت به كياني اورنگ
 الهي، قرب درگاه مقرب ديهيم، و سرير طرازنده و فرازنده اقليم، هفت كرسي نشين عرش دارايي،
 نصاب، كامل پادشاه دين، ائمة ةتتم راشدين، يخلفا جانشين شاهنشاهي، اطالق حقيقي مصداق

 ديندار، نوشيروان رأي افالطون اسكندر آراي، جهان داراي بزي اورنگ ،داراشكوه١ شهنشاه النصيب تام
 ثاني صاحبقران محمد الدين شهاب ابوالمظفر طرازي، دين كارخانه كارفرماي گزار، حق گزين حقيقت

  .غازي پادشاه شاهجهان
  ظفـــر و فـــتح صـــورت آئينـــه  نفـــر دارا ،فـــر فريـــدون شـــاه
  عام فيض روش رأيش چو كرده

  
  جـام  ز جـم  و ساخته جم ز جام

ــور   ــليمان م ــم ز س ــش ك   داريــش  ديــن  ز بــدوزد  ديــده  آزاري
 گيتي دآبا خراب دادش و دهش مرمت و احسان و عدل معماري أثيرت  بهكه جودباني جهانبان زهي
 و كشيده عدم بوم و بر ويرانه  بهرخت عالم ةمعمور از خراب خانه دغج كه گشتهپذير  عمارت بدانسان

 حراستش آبياري و سياست پيرايي چمن يمن از و برافتاده زمين روي از نشين ويرانه بوم نشان
 سراسر اكنون گويي كه شده پاك خاك و آب عالم٢ آباد نزهت از فساد و فتنه خاشاك و خار گونه انبد

 زمان آخر ةفتن مهري سرد از كه است امان و امن خار  بيگلبن بل چمن يك زمان ربيع جاويد گلستان
 يك بل دباررو هريک و مطتال يب بحر٣ ساحل تا هلج از و نرسد آن دامان پيرامن  بهفتور خزان دشت
و  آشوب غبار دشوارانگيز روزگار حوادث خيز طوفان از كه است سداد صالح آبحيات سار چشمه
  .نديستن آبش الصفايةمرآ جبين بر سوزش چين

 رياض ةمسود بياض بل جنان ةحديق ةنسخ سواد تازگي  بهكه نظير مينو كشمير آباد نزهت خاصّه
 و خريف تركتاز از ارم گلزار بهار چونو ٤ نشناسد ارديبهشت و فروردين وار فردوس ،گشته رضوان
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 ،پربار گل جاويد است گلبني بلكه بهار هميشه است گلشني اكنون يزد انام به چنانچه نهراسد شتا
 تاب و آب ةسرماي و بهار بوي و رنگ سامان از خزانش و گزيده بهمن و دي ديرس سورت تموزش

 شرافت ةروض اين نصاب لطافت آب جوهر كه نباشد چنين چگونه ،چيده نخويشت بر دكانها گلزار
 در و برآيد صاحبدالن قلوب ةالحيو عين منبع از كه است حيواني روح ةمعاين جريان عين در انتساب

 گويي هبوب هنگام كه فضا مقدس اين صحراي و كوه هواي و  درآيدرواني  بهكامل انسان عروق انهار
 آستين و بيج جوف در كه است االميني روح دم همانا درآمده تموج  بهقدسيان الب ةمروح تحريك از

  .نمايد القدس روح ترويح عذرا مريم
 آگينش عنبر زمين هر از كه كشيده سرحدي  بهآفرين خدا گلشناين  سرزمين تقدس تكلّف بي
 ةميو شادابش نهال ةيسا از كه رسيده جايي  بهآيين ارم ةنزهتكد اين تنزه و كشيد توان ناب گالب
 پاي پاكش خاك دل در موم نخل فضا بهشتي بوم و بر اين سرشار فيض جوش از. چيد توان رسيده
 خشك نبگل المثل في انتماء فردوس سرزمين اين ماءسال تحت نما و نشو فرط از و دواند ريشه گرفته
 گر جلوه باد گرد هرجا هك بدانجاست تا فضايش فزاي جان هواي رطوبت وفور دماند تر ةغنچ تصوير
 كه است اي مرتبه  بهپرورش جان بر و بوم بخششهاي از و گردد علم رماني سپر وار فواره فور بر شود
 الواقع في. كند آشكار عيسوي نفائس آثار حال در كند گذار محال اين بر سموم باد محال رضفبال اگر

 سرافرازي  بهقامت دودي نهال كجا است راحت منبع و روح موقع كه مساحت خلد ساحت اين در١
 قمري سلب خاكستر ةفاخت خيل و نپرداخته آن از سروي سهي ناميه قوت زور هماندم كه تهخافرا

 چراغان گلزمين كدام در و نساخته خود مطاف را مطلوب ةكعب آن اطراف طلب معشوق زن كوكو
 تيغ بر را خود پروا بي سرباز نهپروا فوج گرمي همان در كه افروخته كش عاشق ةچهر آتشي گل گلبن
 خاك ،نيفروخته خويشتن سرمزار بر شمعها سوخته بال و پر از گلبن پاي در هم و نزده گل آتش ةشعل

 آبو  برانگيخته پرن و نثره ياسمن و سمن جاي  بهبيخته نسترن پرويزن همانا كه پيراهنش گل چمن
 برآميخته، خاك  بهمعين ماء آبروي پذيرفته صفا ورالعينح چشم ةپرد از گويي كه عيونش بخش حيات
 معمول اكسيري قمر خرد كيمياي سنجي رموز  بهرا سيما سيماب آب اين سيمياي كه حريم بحر غريق
 جدول خاصّه محلول محلوب طلق يا نويسم شلمغسو مصعد قبزي مصقول االرواحةأمر يا خوانم
 كه دلپذيرش دل آبگير  ودويده نيل رود روي بر سردي و عذوبت تگرميپش  بهكه الرش رودبار

 لوحش. گردانيده سبيل راه خاك بر سلسبيل ةچشم روي آب لوكَ آتشي گلهاي از يافتن رو نيروي به
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 منتسخ همانا نگار و نقش تنوع و تلون فرط از كه پركار ةساد ةصفح و١ زمردنگار سيمن لوح آن از هللا
 عجيب گارن و غريب٢ بديع نقش همه اين كه است لخيا نقشبند سرمشق يا مصوره ةقو تصاوير اصل
 آرند، مي كار٣ روي  بهبرداشته آن روي از همگي نگارند مي اختراع حيصفا و ابداع صحائف بر كه فريب نظر
 آفرين گيتي صنع شاهد حسن ةآئين بل زمين روي زيور گويي كه مفتوح دل و مبسوط ةالحيو عين زهي

 ،دهد مي جلوه همتعدد ناظر عين در را واحد منظور كه خيال تراش سالما عينك مانند معاينه كهاست 
 خلطو  تكثير از هللاستغفرا گويم چه نمايد، مي هزار يكي عين ناظر در  راكشمير نظير بي مصنوع جمال
 و هوش حجاب و است بصري بي عين حقيقت در كه يتريبص ناقص و نظري كوتاه نه اگر تكثير واحد
 مظهر اين. است نسبت چه توحيد اثبات الحقيقتةمرا  بارا نما كثرت ةآئين باشد گوش چشم ةپرد

 كثرت مبداء آن و آرد مي يكي  بارا هزار بين معني ةديد در كه است الوجوه جميع من تجهب وحدت
  .نگارد مي هزار را يكرنگي نگر صورت نظر ةصفح در كه منتها بي

  :منظومه طبق بر كه است موعود بهشت همانا وجود ةصفح زينت اين مجمالً
  كننــد چنــين كريمـان  وعــده وفـاي  آري  نصيب شد امروز و جنّت وعده فرداست

 نقد دم معهوده وسائط انواع وساطت بدون را همگنان و رسيده وفا  بهدنيا در آخرت ذيرفته،پ
 شتا شدت عين در دلپذير آبگير موج اين از كه نگر شگرفي رسانيده، بجنس فردوس همان  بهحساب بي

 جبين چين در نما و نشو رنگ هزار  ونوا و برگ صدگونه  باييرو گشاده ةسرماي و شكفتگي سامان
 آيات االمين روح انفاس از درست عالمگير مهذ ديگري موسم وجود  بافضايش پرور روح هواي و دارد
 روز گستاخ نسيم پي او پي از گرا كه مقداربين و قدر عظمت و دارد آستين شكن طي در اموات احياء

 عذر  بهماهي تا ماه شده تالفي صدد در خورشيد تا٤ ذره نشيند ينشآي كوثر آب ةآئين جبين بر نگارچين
 شكسته ةآئين در عكس عالم از ه درآمدآب دلجويي مقام  بهمهر و ماه که نچندا ، درآيدخواهي

 زار سهيل منظر حسن و لد مذاب زهره نظر صفاي از. نمايد صورت جا هزار سيماب٥ اضطراب با
 چراغان روز عين در است حصار نيلوفري اين بندي آيين چراغ و چشم حقيقت در كه لوكَ

 شاهدان ةمستان رقصهاي و خودانه بي وجدهاي و هنمود بروز و ظهور ةجلو روزگار درنظر افروز گيتي
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 ازرقسپهر پوش كبود صوفيان ،آمدند كار روي  بهكرده سبز لب پشت تازگي  بههك مسلب خضر ةسبز
 شير از لب كه هماندم نيلوفر ةغنچ دهنان شيرين كه بوالعجبي زهي .آورده سماع و چرخ  بهرا زراق
 را شادخواران و ساخته گلستانعالم را  نوعي گل كرده كه  بهرا عالم تردامنيهاي ةكچ اند شسته شبنم
 اعتدالي بي ةبخي اكنون بود لباس در لد دليهاي ساده پناه در شان سياهكاري غايت  باكه نوخيز ةسبز
 لوكَ نقاب آتشين شاهد هواداري گذشته در اخفا كاري پخته از كار كه اند انداخته كار روي١هب گونه آن
 كشيده يكديگر روي بر را آفتاب و آب است آفتاب ةگوش جگر معني در آب الفوادةمرث صورت  بهكه

 بند هندش نيلوفر ةغنچ بتا سياه خنجر از باطن پاك ٢الصدر سليم آب لمحه سرلمحه اين بر چنانچه
 خطوط ارهايتك از٤ لحظه لحظه شام هنگام تا صبح ٣گل از باز تيغ آفتاب و دود مي آفتاب روي بر

 صنع كمال مصنع كه سرمدي فيض منبع اين در عتصنّ و تكلّف بي ،كشد مي آفتاب بر خنجر شعاعي
 چنانچه ،نگردد متكون وجهي ترين بديع  بهكان و دريا بدايع لطائف كه٥ نيست اي لمحه هيچ است ايزدي

 لؤلؤ ةنوزاد طفل هزاران صد آب مذاب گوهر قطرات از نسيم تحريك چشمك  بهالعينفةطر هر در
 يمن اديم نطع بر اي شيمه ةيتيمو  نيساني سحاب صلب ةمكري مانند لوكَ برگ رنيانپ قماط در ورنثم

 نمايند مي يماني و شامي شعراي  بهمعاينه درخشاني در كه شاداب تر بلور اين ةقطع قطعه و دنغلط مي
 تاب٦ نهند، مي عرض طبق بر درست كهنه زمرد عيب بسته دزمر صورت زبرجدين انجمن آن عكس از

پرخم  پرچم مسلسلش تابناك ةطر خاك  بهبرده خاكي نبلس  بهكاكل كله پرتابي آب آبيش نبلس زلف
 تاب و پيچ  بهزنگيان شكن در شكن جعد چون را ديلم مويان مرغوله گيسوي ةسلسل و تاتار رويان الله

  :دهدرآور
ــي حــور گــل ةغنچــ هــر درو  معينــي مــاء ةسرچــشم لد چــه   عين
ــه ــن دور ب ــدر محــيط اي ــسل ان   نبلسـ  مـوج  گه و گل جوش گهي  تسل
ــاخ ز ــوج شـ ــن آب مـ   يــار ةرطــ شــكنج چــون گــل دمـد   زار ارم ايـ

ــوفر درو ــده نيلــ ــر فرخنــ ــري  پيكــ ــشم در پ ــوان ةچ ــناور حي   ش
ــشد ــه از كــ ــل  زردي روي او غنچــ ــور گـ ــوردي رواق در خـ   الجـ
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  اسـت  كـدام  كـوثر  يـا  عدن بهشت  اسـت  نام چه را پريوش كين ندانم
 اين توصيف در ناكامي روي و خامي سر از كه كامه خود ةخام مقام اين تنگناي در چون باري

 لفظ بضاعت دستي تهي ١درآمده دوي باال و بلندپروازي  بهالشأن رفيع القدر عظيم نشان بهشت ةروض
 زارغمر يعني خيال سرابستان  بهرا انوارش خورشيد آب ته سروزار و باغستان ناچار شايان معني و آيان

 سست  بهسرقلم اين بر دشمن مجاز دوست حقيقت خرد و نمود نشينه راك كاغذ پوش٢ آبگينه چمن و
  .ساخت معيوب لوحي ساده  بهرا كاغذ و نهادي تيره  بهرا مداد داشته منسوب مغزي تهي و رأيي

 خويش ةپيشين راه خيزان و افتان و ريزان عرق برنياورده سر خجالت روي از پلك سياه كلك الجرم
 ساخته مطوي را مستوي مطلب طومار نگشته طي گامي وادي پايان بي اين مبادي از و گرفت پيشفرا
 ةسبز كه ذيرپدل كشمير اعني نظير بي زار ارم ساحت حبذا. نمود بازگشت خويشتن ةسررشت  باهم

 سدره نهال و است ميراب الياس و بيارآ را آن خضر خورده جاويد آبحيات كه لباسش خضرا سبزبخت
 چه اين هللا سبحان سيراب، باال عالم٣ منهل فيض از فروبرده بسيط آب  بهزمين زير در نفوذ عرق مثالش

 و بوم  بهاند آفرينش دهقان كشت دست در كه اش پيشه انس ةبيش درختان تا كه است دلنيشن سرزمين
 از همگي اند فياض يمبدا ةكرد سبز همانا كه رياضش شعار طوبي اشجار و ندا دوانيده ريشه دلها بر

 زنگار ةسبز موج از كوهسارش مشجر خاراي رسانيده، قلوب جذب مشق شاخ دلكش كمند ةجاذب
 صنع٤ ةكارنام بهين همانا كه مرغزارش سبزكار پرند و آورده بوقلمون كارگاه كار روي  بهآبي گون

 روي خوانم زمينش روي ةآئين همين تنها صفائي روي از اگر ،برده چيني ديباي كاِر آب است آفريدگار
 كشمير سجع ةقافي گذار راه از انشا ةخام اگر و باشم نموده بهشت صورت حفظ ديده ميان در رضوان
 جاويد زارگل كه معنيم اين حيرت تن همه. باشد كردهپذير  منّت را جنّت خود٥ نويسد نظيرش فردوس

 و شود مي كسان مفهوم چسان زمين ٦گل لفظ حقيقي صدق تا صورت اين در نديده كشمير بهار
 چگونه رنگين معاني ٧مايينما بخش فرح آيين ارم گلشن نما و نشو نمايش ةجلو از اخذ و استعاره بي

 و بنازد خود نهادي پاك  بهكشمير خاك و آب ةداي اگر كه است آن انصاف. نمايد مي نمود ةچهر
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 فرط از كه نژاد فردوس سرابستان آن مهين آري. زيبدش مي افرازد آسمان بر سررفعت تفاخر روي از
 است آغوش هم كرسي ةپاي  بادوش  بهدوش عرش ةگوشوار و قدر رفعت ةسرماي وفور و سرشت تقدس

 هالل داغ مينو گلزار بهار تكلّف بي كه شكوه فردوس كوهي كوه كدامين ليكن و افتاده پاكش كوه دامن بر
 سرابستان آن از هللا تعالي آن، سراغ گرفتن هالك رضوان رياض بخش حيات هواي در كه است آن راغ
 نهال عروق و است روان و روح مناب نائب آن سرافراز باغهاي و طارم ةغرف در شادابش گلهاي نفحات كه

 صنوبر بر دل هزارجا گلرخان باالي سرو سهي شريان جانشين صاحبدالن يدلها انجمن رصد در چمنش
 مو به مو١ دلشكسته خيابانش ويزدال چنار ساق رشك از دلبران بلورين ساعد ةآئين و بسته برش و بوم
 ةطر سرتاسر و اند باخته دل درست ريحانش شكن در شكن جعد  بهخوبي ةخطّ خطان نو خط ةسبز

 سرو قامت داده بندگي خط يكقلم  بهمسلسلش نبلس پرخم سرخم قدان يسه قامت آزاد شمشاد
  :ابيات, كرده٢ احيا را نبات اموات صور نفخ منّت بي طيورش منطق و كرده برپا قيامتي جا هر عرصاتش

ــل ــشاد و گ ــاغ شم ــاه ب ــادل ش   دل در ريــشه محبــت چــون دوانــد  ع
  اسـت  بهـار  ابـر  اش  سايه گويي كه  اسـت  سوار نخلش تازگي بر چنان

  تنـگ  بـود  بلبـل  بـر  نالـه  جـاي  كه  رنـگ  بـر  رنـگ  چندان افتاده گل ز
ــردد ــا نگـ ــود فـــضايش تـ ــراغ  گردآلـ ــه چـ ــره دل در را اللـ   ددو گـ

  چـاك  زن سـينه  خيابـان  از گو ارم  خاشـاك  قـدر  نـدارد  گلـشن  درين
 در هندونژادان ةطر نبلس  بانبلشس ةطر و درازي انبز در ٣برگان مژگان خنجر  باسوسنش ةدشن

 و ساز سرانجام در مدام رويش شكفته گل و داغ و درد سراغ سرگرم شنخو گرم ةالل بازي، دست
 سهي ره است اركانو  طبايع اعيبر مصرع مينچهار همانا كه انشسرو رو موزون مصراع اياغ، برگ
 در كه خيابانش نهر شاه يعني مسلسل مثنوي و گرفته سنجيده ةنكت هزار شكسته راه از نوان سرو

 مرصّع ةقصيد داده، آب  بهرا زاللي »اياز و محمود« سالست برده، ظهوري »ةنام ساقي« آب لطافت
  :نهاده نسيان طاق برآسمان  بند هفت پهلوي را كاهكشان

ــويش ز ــوان خ ــاب آبحي   دارد ابسـير  را خضر چندين كه  دارد ت
  زنـــــدگاني آب ز خيابـــــاني  ثـاني  فـردوس  دريـن  جز نباشد٤
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 ،١همحظر اذفر مشك ةسود و عنبر خاك  باخاكش عنبر شميم و قدر گوهر آب  باگوهرانش قدر
 آفتاب نشكند نبليس ةطر و گلي روي بر تاب رنگ كشور ين ادر تا كه بين مقام عظمت و قدر رفعت
 ماه ننشيند آيينش آئينه جبين بر آژين رنگ تا و آيد نمي٢ بيرون بسحا حجاب از ماه ماهچشمم  شوخ
 خيابانش٣ زار نسرين اطراف بر جا همه و لرزد مي آب برسر وار سيماب اضطراب از پيوسته مهر سرد
 و نثر هزار جا بهجا و واقعند و طائر نسرين صد گويي كشيده محيط  بهمحيط از مجره نهر مانند كه

  : المعو ظاهر پروين
ــانش ــه خياب ــرش دارد ك   ارژنگ نقش همچون گشته گل از پر  ســنگ از ف

ــود  آثـار  آئينـه  هـست كه   بس سنگش كه ــاحين عكــس ب ــهرو ري ــدار  ب   دي
ــراوت آب آن از ــكارا طــــ   خــــارا ماننــــد موجهــــا نمايـــان   آشــــ
  پرداخـت  چند هر نظر گلشن اين بر
  

ــان ــاز جــدول ز را خياب ــشناخت ب   ن
 ارنقّ اصالً پاكش خاك ةآبگين و نديده كدورت زنگار روي تصور هيچ در جدولش آب ةينيآ  

 گل چمن چمن و است روان چمنهاش روي بر خود پاي  بهآب دريا دريا نفهميده، سينه غبار و خاطر
 دلپذير زار طوبي اين بارور درختان توصيف در آور زبان ةخام سرگردان، شيسرخو  بهها درياچه برسر

 معني ةچهر پرورش لطافت هاي ميوه تعريف در زبان كدام  بهو سازد علم سرافرازي  بهقامت چگونه
 نهال سرسبز كه گشته معني اين دهشت گرداب عرق دوات حيرت ظلمات در عمري كه پردازد رنگين

 را سيرابش ةميو كرك نو لعل و احمر ياقوت كان يا نويسد اخضر زمرد معدن را آلو شاه بلنداقبال
 مايه آن  باسيالن معدن كه نباشد چنين چگونه و شاداب لعل ةوشوارگ يا نامد آفتاب ةجگرپار
 مرتبه آن  بابدخشان كان و ساخته رو رماني ياقوت از وجه صد  بهمثالش سدره نهال پيش رويي سخت

 ارشاهو گوهر ةحقّ نموده، اقرار خويش ةجگرگوش گرانجاني و بيگانه الفوادةثمر٤ سبكروحي  بهسنگدلي
 از عمان مرواريد درج دهان شادابي وفور از و شكسته درهم بدخشان كان شأن رنگيني فرط از انارش
 و شده گره ارم باغ گلبن دل در سوري ةغنچ انارش گل تاب و آب ةغصّ از بسته، طراوت دعوي
 نار جگرو  ضوانر بستان نار دل در خونها نما دندان ةبرخند  بهخندانش نار هاي دانه نماي نما رشك

 چون پروين ةخوش سرشتش پاك تاك الفوادةثمر  باشباهت بركت  بهكرده، چنان اتراب كواعب پستانان
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 مباركي  بهيماني سهيل و١ رماني ياقوت العينةقر صاحبي  بهبندگي تبنس پرتو از و بيدانه ةهال خرمن
 را هريک ةگوش جگر كه خوشكن درختان سبزبختان بلند اقبال زهي فسانه، اختر سعادتو  روي
 ةشجر نسبت رنگين ويزادست صد  بهمرجان ةپنج و پرورد برمي و کناردر جگر خون هزار  بهانور آفتاب
 دارد، عار صفاهان آميزي ميرآبي از كه شادابش آبي كه نگر لوحي ساده .كند مي درست آن ةثمر نسب

 بهي مانند كه گالبيش سيرابي كه بين شگرفي و هداد در عدن ةيتيم بل معدن ةكريم آبياري  بهبن
 و دهز نظر ٢تلخي لطافت بر طنز ةطعن گاه نكرده مدي نوبر سرمدي بهشت اين منش صافي وش صوفي
 سيرابي فرط از لطيفش ةآلوچ افكنده، كار بروي هانياصف گويجي  بهسختي و زمختي عيب ةبخي گاهي

 شبفري نظر بديع سيب و زده الجوردي شهر جبالي ةزفيرو بر آبي يب و پيري كنايه خامي٣ عين در
 كرده، خون پهلودار حرف سرزنش آسيب از را غبغبان سيمين ذقن سيب دل شكنندگيو  لطافت كمال از
 گل معدني جواهر الوان ةخفت خونهاي يعني نهفته كچه٥ چگونه هوا اعتدال ٤دارالعداله اين در الواقع في

 ةپنج ةبخي چسان و بسته خويشتن بر ياقوت خون تهمت نهالش فتهشك بالو آلو ةشكوف  باكه نكند
 درست روي بر رنگ زردآلو رنگي شيفته از كه ٦نيفتد روز روي بر افروز جهان تاب و آب زينهاي
 جبين بر بوسه خيال وجه هيچ  بهلبان ياقوت ةگون شفتالو چنانچه شكسته، اوست سرقه برگه كه مغربي

 دنيار ششفتالو بازار رونق ذقنان بلورين غبغب دلفريب سيب دست اين از. بست تواندعذارش نگل
 لون و غبارگون افزا روح راح سرشار نشأ ةغلب آمودش لطافت و امرود صراحي رفيظ تنگ. شكست
 آن هاي شاخ كه ناشپاتيش حالوت و لطافت رشكو  آزموده سنگ بر معهود خالف  بهامرودي مرواريد

  :آورده جوش  بهمصري نيشكر ريشه٧ و رگ در چون اند، برده نبات شاخ از ستد
ــو  شــمائل شــيرين هــر ز شــيريني بــه ــد چ ــرودي مرواري ــرد ام   دل ب
  چنـد  تا آب شد توان شرمش از كه  قنــد كلــه مانـده  خــشك حيـرت  ز
ــاه ز ــوي ش ــردوس آن آل ــالي ف   ذوالجاللـــي صـــنع شـــأن نمانـــد  ع
  تقــو دهــد را دل آتــشين آب ز  تيـاقو  بآ و اسـت  آتـش  رنگ به
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ــس طــراوت ــل  او ةســرماي شــد كــه ب ــيراب گـ ــردد سـ ــاي گـ   او ةسـ
 دقيقه درجات گرانمايگان سكوت ةپلّ و انير نكته مضمار تازان يکّه تحير جاي كه مقام اين در
 يعني مقام حق وام يادا ةعهد از چگونه لنگ عذر پايه اين  باگرفته زبان سرزده كلك ،است سنجي

 كه آن ةبرجست نشيمنهاي مزايايو  خواص خصوص برآيد، سرابستان اين محاسن عموم وصيفت
 رخصت ةاشار  بهرا رواقش پيشطاق يوابر ةگوش مكان، و مكانت عظمت و شأن و١ رفعت كمال از

 نجوم مدار كه ديوارش پاي ةساي و ديآ نمي دسرفرو بلقيس شعر  بهبل سليمان كرسي ةپاي بوس پاي
 كه العماد رفيع بنياد عالي زهي فرمايند، مي رنجه قدم خورشيد ةسجد نگرفت جرام  بهاست سيار و ثابت
 است، شام و صبح سفيد و سياه اميد روز مطلع كه شا همنظر بديع ةجهروك رويي گشاده برابر در

 طارمش فام آبنوس ةطر از راني مگس انداز  بهو شده ندب تخته خودنمايي كانود در را شداد سبع مناظر
 آفتاب گاهن گشته سربلند شعاعي خطوط سطاو دم افشاندن  بهشام تا صبح مچهار سپهر قاف عنقاي

 پشت زار الله گلگشت از تا گينظّار نگاه آفتاب و نيافته رو رويش گشاده روزن ةديد از يافتن نظر به
 مطاف مالئك حرمهاي اين از هريک اطراف حريم در نيافته آفتاب روي بر ديگر چيده مراد گل بامش

 ماهي هالل آب خورشيد ةدرياچ دهند مي گواهي مقدارش رفعت و درق عظمت بر ماهي  بهتا ماه كه
 شاه مد و كند مي همراهي جا همه ات آن نور و صفا وصف در خورشيد تا ذره ازكه  يافته وقوع سمت

 كشيده خضر دراز عمر امتداد  بهشود مي منتهي لد  بهكه آن٢ منتهاي تاباغ  يمبدا از كه نشان مجره هنهر
 نهر عرض سرشار دارد اشتهار رچاد  بهكه ويزدال آبشاري مذكور هاي درياچه  بهآن منصب در جا همه
 مجرد حقيقت  بهلطافت جوهر يا شد مجسم كه است محضي٣ عرضي سطح گويي چنانچه گشته

 را روحانيان ةديد عينك شفافي و فياص فرط بنابر كه است تر بلور از يحلو يا آمده مصور ةماد از
 ةجلو ٥گرتماشا درنظر كه است نسب فرنگي بران سيمين ةسين ةتخت و حلب ةينيآ ةمعاين يا شايد مي٤

 شوق فرط بنابر كه است نظر اهل ةحدق ةسبع طبقاتجمله  ازي زجاج ةطبق ني، ني نمايد، مي نمود
 يا بسته تجسم صورت چشم مردم پيش در و هبرآمد ديده از شعاعي خطوط منظره عالي ٦اين تفرج
 اين از و پيوسته يكديگر  بهمعين ماء ةسرچشم اين تماشاي  بهكه است حورالعين عيون هاي پرده بعينه

                                                   
  .ديوان, ١٨٢ برگ  .1
  .موزة دهلي, ٢٠٢برگ   .2
  .برتيش, ١٠٢برگ   .3
  .ديوان, ب ١٨٢ برگ  .4
  ).موزة دهلي(گر  تماشا جلوه  .5
  ).موزة دهلي(آن   .6



  ٣٠١ \\ جلوس سال هفتم

 و سالست وصف در بيان روشن زبان تيز هاي فواره حوضش كنار و جوي ميان در جا بهجا دست
 بيضا يد گويي تشبيه روي از هريکكه  اللسانند رطب رسا نازك اداهاي و بلندآيان مضامين آب صفاي
 پنجه است حور سيمين ساعد همانا يا گشته آشكار عذرا مريم آستين يا عمران موساي جيب از است
  :، ابياتمدهآ جهانتاب آفتاب ةپنج تاب

ــي آن در ــرآب حوض ــست پ   نيـست  ساحلش از خبر را موجش كه  زندگاني
ــر ز ــون روان  افــالك بــر آبــي اش فــواره ه ــا همچ ــينه از دع ــاك س   پ

 الفرضب اگر كه است اي مرتبه در چمن فردوس گلشن اين توصيف محيط پهناوري چون باري
 همت ةحوصل گشاد ةانداز  بهكرده استوار كار ينا در ثبات پاي ارپرگارو نظام  باسير نظم بحور شناوران

 حكايت ذيل طول و نگردند كنار آشناي ساحل، بيگانه ةلج اين امواج ةدائر از نوح عمر  باكنند باز بغل
 پرداز افسانه طوطيان چون را عمر ةبقي بلندآوازه نثرطرازان المثل في اگر كه است غايتي  بهاين تعريف

 بهارستان  بهشان داستان باقي دستان هزار مانند هنوز نمايند صرف سازي فسون  بهباب اين در هندوستان
 اي هعرص سواران خورشيد خرد كه بر و بحر خديو منتهاي بي ثناي عالم جاي چه افتد، مي فردا نشأه١

 پايان بي آن مبادي مقد عنان گرم ةانديش تگاوري ياوري  بهمجازند و حقيقت راز مضمار تازان يکّه كه
 ناپيدا بيداي آن مسافت چگونه منش كودك اين سوار ني رفته دست از بنان فكيف گذاشت، نيارد وادي
 مهر بال ينزر عنقاي و اندازد مي برق نعل آن گام ٢ريختن در سحاب لگام آتش پاي باد راقب كه كنار
 خام بنان دان آداب ادب اديب الجرم برد، دتوان سر  بهافكند مي پرتو شاهير آن فضاي يهوا عين در انور
 اقبال ةسلسل تحريك در را خودكامه ةخام داشته باز مجال  بهنزديك راه از دور سلكم اين از را طمع

 زمانه خديو ةجاودان جاه مزيد دعاي شاهراه  بهآورده عنان سركف بر همكنار و مداد تمكين ناممكن
 پنجگانه ةفريض از كه اقليم هفت پادشاه حضرت دولت يدعا كه آن بنابر ليكن و نمود مي داللت
 ابد تا ازل از كائنات ساير اگر كه است مر و حد بي اي مثابه  بهرروس آن ثناي عالم از است تر فرض

 هزار هنوز گردد گو آمين خود اثر مطلب اين طلب در نيز االمين روح گشاده استدعا ابواب جاده اين در
 سخنداني شافي دستورالعمل شعار بالغت اشعار از بيت يكدو  بهناچار باشد شدهن ادا مقام حق وام يك

  :نمايد مي تحصيل خاطر يالّتس و قلب تشفّي باب اين در صفاهاني شفائي حسن نالدي شريف حكيم
  جـام  لـب  و جوي لب و يار لب  كـام  لـب  دو از روزگارش برآرد
ــي ــان در اله ــدان جه ــد خن   خوانـد  تكبير فلك و خاك بر كه  بمان
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 فسحت و نزهت سرمنزل اين در جال و جاه موكب نزول احيان در پايان ابد پايدار دولت سوانح بيان١
  نشان سعادت ةخطّ آن از اقبالرايات  ارتفاع هنگام تا راحت و روح مقام اين در اقامت اوان و

 اوقات و احوال جميع در آنها ترين عمده كه زمان و زمين خديو فرخنده مهد عافيت٢ عهد سوانح چون
 است خالئق حال رفاه و بال فراغ ٣استحصال رد منحصر خالق رضامندي و خشنودي تحصيل از بعد
 لوازم يادا ينحو  بهمسددند موفّق رباني توفيق  بهو مؤيد آسماني تأييد  بهالحمد هللا كه حضرت ناي چه

 سياست قوانين و حراست آيين كه دارند مي گيتي پاسباني شرائط پاس آنسان نموده التزام را جهانباني
 حكما يقدما بل حال و ماضي سالطين دستورالعمل ملل و ملك و دول و دين حفظ در آنحضرت

 و منزل تدبير و ظالم قامانت و مظلوم انتظار و اعانت و ملهوف تثاغا از حال هيچ در چنانچه ،شايد رامي
 سلوك حسن  بهعباد و بالد حمايت و رعيت و سپاهي احوال رعايت و خزينه و ملك عمارت و مدينه

 احسان و عدل ةسررشت نگاهداشت  بهكل نظام ةسلسل انتظام پيوسته  وورزند نمي غفلت نيت صدق و
 موكب ورود از دلپذير كشمير سرزمين كه ينوال ادر خصوص دارند، مي منظور انسان افراد ساير  بهنسبت
 مراعات مسكن بهشتي اين ةسكن  بهنسبت همعهود مراسم اولي طريق  بهشده امان و امن مورد مسعود
 بخشايش و بخشش و دهش و داد و حمايت و رعايت  بهرا واليت آن رعيت و سپاهي ساير نموده

 خاطر خبر و دلجويي لطف و تفقد حسن گل و آب  بهالند بي قلوب ةخزان مرمت و ساخته٤ كامياب
 بر آرزو پيشنهاد خاطر قرارداد از زياده را همگنان نموده اشفاق و مرحمت مرهم  به٥شكستگان دل

 و نشاط كسب و راغ و باغ گلگشت و كامراني و كامبخشي چنانچه دادند، فيروزي خويش تمنّاي
 شرحي  بهنپرداخته مراتب اين تفصيل  بهالجرم شد،ب ساعات فرخنده اوقات مصرف كشتي سير و طرب
  :دهد مي نگارش را دقائق از برخي

  از سوانح اين احيان ابد پايان
 رنگ و طراوت آب گوهر ور ز زينت و زيب انواع  بهابدالدهر كه پرنور حضور٦ انجمن تير ماه سيزدهم
 و رويي تازه يافته ديگر تاب و آب و پذيرفت رنگين آذين گالبيعيد  جشن در تازگي  بهدارد شادابي
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 و بلنداقبال ،بخت جوان هاي شاهزاده افروز شادي روز اين ةمعهود مراسم يااد بنابر و سرگرفت از نوي
 حال و قدر فراخور هريك واال مناصب ارباب و عظام امراي ساير و سلطنت اركان و دولت اعيان

 وظائف جميع و گذرانيدند مال ماال ناب گالب از چيني و ساده و ميناكار ينزر و مرصّع صراحيهاي
  .شدپذير  مراعات بخشايش و بخشش و دهش و داد از سعيد عيد اين

 و بر و بحر سالطين رروس مسعود ورود پرتو از واالاختر ةشاهزاد مهين منزل فضاي مذكور ماه بيستم
 پژوه دانش ةشاهزاد و شد اخضر چرخ طارم مينچهار فزاي غيرت كشور هفت خديو حضور نور فروغ
 مرصّع از نيز عالي پيشكشي نموده رعايت آن امثال و١ نثار و انداز پاي از معهوده مراسم ساير دان آداب
 خالفت حضرت و دنددرآور رروس آن انور نظر  بهنوادر و تحف ساير و نفيسه ةامتع انواع و آالت

 مزيد حكم  بهبخشيده قبول تشريف ةرتب را همگي اقبال اوج بلنداختر آن خاطر ةمالحظ بنابر مرتبت
 روز پايان در و نمودند تناول٢ آنجا خاصّه نعمت جنابواال ةشاهزاد جانب مراعات و دلجويي و دتفقّ
  .فرمودند معاودت خالفت سراي سعادت  بهآورده آسا بدر دوال هالل ركاب در فرسايسپهر پاي

 كه سرزد آنحضرت از غريب و بديع امري الوا بلندطالع بخت هاي اعجازنمايي حكم  بهينوال ادر
 سست كاربينان روي عقل ظاهر طور از شود شمرده اوليا كرامات حساب  بهجليله ةدقيق آن بالفرض اگر
 آن از دين اصحاب خصوص دول ارباب عموم پذيري الهام وجود  باالواقع في. نبود دورنما نيز خرد
 انواع  بهكه حضرت بدان اگر باشد مي ازل تأييد انيافتگ اختصاص مخصوص را معني اين واال٣ ةطبق

 رعايت كه واليت صاحب پادشاه اين چه ،نباشد نسبت بي اصالً گردد منسوب ندمؤيد آسماني توفيقات
 سالمت و شده بدانحضرت حوالت معبودند رمه حقيقت در كه رعيت و سپاهي از عباد همه احوال
 بل آنحضرت وهاج مزاج استقامت رهين و سالمت ضمن در يمعال ةامزج استقامت و انفس و آفاق
 كلي تمكين اصيل اصل آن وجود رتقر و تقوم فرع اركان و طبايع قوائم قيام و امكان عالم نظام قوام
 ذات گونه اين از را آن دفع كه بالئي از٤ حذر براي باال عالم ملهمان اگر است كائنات جزئيات ساير
 الزم مخطوري و نباشد شگفتي صورت اين در آئينه هر نمايند آن الهام دانند مي عقلي واجب يمقدس
 ةپادشاهزاد القاب قدسي نواب سركار  بهآرا جهان باغ چون: كه است وجه اين بر آن کيفيت و نيايد
 سركاري كبٰري خالفت فلك هرايزَ ةهرزُ االمر حسب و شد تعلّقم صاحب بيگم جهانيان و جهان
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 بنابر گشتهپذير  رجوع سرا خواجه خان فراست كارگزاري  بهآن گلكاري و اشجار كردن نهال و عمارت
 گر جلوه درنظر تمامتر هرچه مرغوبي و خوبي  بهآن تربيت قابليت استعدادشاهد  مشاراليه اهتمام حسن
 دلخواه وفق بر پذيرفته ديگر رونق و رواج و نسق و نظم آن ضروري ات مهمساير رفته رفته و آمد

 طراوت و صفا و نزهت كمال تافته مسمي ساحت بر اسمي اسم آن تأثير پرتو حقيقت در بلكه برآمد
 ظلّ حضرت پرنور حضور انوار طمهب و ارنظا ةاشع مطرح كه پذيرفت آن شايستگي چنانچه ،يافت
 ميمنت دريافته االنوار مفيض نظر امرار فيض كشتي سير عين در مرات و كرات  بهذالٰه  وگردد اللّهي
  .پذيرفت نيز مسعود ورود

 صفات مالئك ةملك آن درخواست بنابر مرتبت خالفت حضرت كه١ مراتب از اي مرتبه در مجمالً
 حجاب ساير  باو داشته مبذول عين حور جنّت و آيين ارم ةروض آن بر قدومقدم و بركت  فيض

 آن سراسر سير از هپرداخت جزئيات ساير ةنظّار  بهسلطنت محل پرستاران و عصمت نقاب گزينان
 خيابان و زار سمن و گلشن و چمن در كنان تفرجو  گشتند افروز طراوت و اندوز نشاط سرابستان
 نشيمني گلگشت عين در را قضا ،بودند آن فضاي افزاي روح انور فيض نظر از٢ جا همه گشته خرامان
 يگانه آن راه برسر موقع حسن و نزهت كمال در خوانند ٣چوكندي را آن زبان هندي  بهكه طاق چهار
 اين از و٤ بود سمن و برگه سه و گل چمن چهار و خيابان روي بهرو سو همه از كه افتاد آفاق و انفس

 فرشهاي و داده پيرايش و آرايش گرانمايه ةپيراي انواع  بهرا آن جدار و سقف و ديوار و در روي راه
 و منظر حسن بنابر مگر كه بودند گسترده نزه نشيمن آن صحن بسيط در خسروانه بساطهاي و ملوكانه

 اعيان العينةقر آن مقر اي لمحه آمده آفريدگار حضرت عنايت ارنظا ةكرد نظر آن منظور نظر استحسان
 رفتن پيش در گزيده توقّف دولت  بهخود افتاد دلنشين مجلس آن بر انور نظر چون و رددگ آفرينش
كه  كاواك عمارت اين كه ده بودنفرمود منع آن نزديكي از را قرب بساط انيكدنز و نمودند استادگي
 روز چند اين در که نآ بنابر و گردد مي منهدم دمادم كه رسد مي چنين خاطر  بهنمايد مي افتادن بر مشرف
 دريافت درك  بهكه حضور سعادت يافتگان شرف از بعضي و داشت تمام غرائب آن انهدام يافته اساس
 مفطور و مخلوق ايشان در ايزدي تأييد اصحاب شناسايي توان فطرت نقص از و ندارند امور اين امثال
 بل دورنما د،رِخ ظاهر  بهكهرا  مستبعد امر اين نيست ايشان اقران و امثال شأن در معني اين بلكه نشده
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 حال اين مقارن اًاتّفاق داشتند داوري خود  باباطن در سر اين بر١ برنداشته تن  بهبود محال  بهنزديك
  .گشت اينان حيرت علّت بل بينان كوتاه حيرت باعث معني اين ريخته فرو٢ ميان بديع آن سقف

 كه براينبنا مجازند عالم مزاجدان حيقيت در كه آگاه حقيقت سنج معارف پادشاه مرداد اپنجم
 دردي هر دواي نموده اشخاص احوال اتخصوصي تشخيصو  آورده دست  بهوجود اعيان حقائق نبض
 اركان آفريدگار كه دانستند مي جازم يقين  بهراه اين از و برده عالج دشوار امور ةچار  بهپي و اند دانسته

 و بسيار فوائد چيز هر طبيعت در و نهاده ذخيره اشيا از شيئي هر نهاد در مزايا و خواص كه طبايع و
 ازلي تأييد اصحاب قدم و دم در نميام و بركات بسي و نموده هتعب وديعت طريق  بهشمار بي منافع

 الجرم داده قويه قوتهاي و عظيمه آثار را جبلّي لطف پروردگان كامل توجه و عالي همت و گذاشته
 بنابر ارادت اصحاب از مخوفه امراض و علل ارباب كه بود دهش آنحضرت دلنشينو  نشان خاطر
 كامل صحت و عاجل شفاي آنحضرت لطفت و تفقد بركت و عبادت فيض ةوسيل  بهباال عالم عنايت

 صاحب يروز چند گشته خان افضل علّامي مزاج طاري مخوفه ةعارض ايام آن در چون  ودبناي مي
 سعادت  بهرا او صادق واردات خالص اخالص حق گزارش بنابر كه آوردندمبارك  خاطر ه ببود فراش
 و صفا مهبط ممقد يمن و قدم بركت از را هتالخدم تمندعقيد آن منزل الجرم بخشيد، اختصاص عيادت

 آن سرشار لطف يوجاندار تأثير و بسيار دلجويي و پرسش فيض ميامن  بهو نمودند سرمدي نور
  .فرمودند٣ كرامت ابدي حضور و شفا ةسرماي را رشعا اخالص

 مهلكه ةمهلك آن از را او بخش حيات حيات دم احيا و پرنور حضور انور٤ پرتو چون مجمالً
 كرده جا  بهپا انداز پاي رسوم مقام مقتضاي وفق بر دان آداب منش دانش دستور آن بخشيدند نجات

 ةجاودان سرافرازي و افتخار المال رأس كه پادشاهانه تمکرم آن ةشكران  بهو آورد جا  بهنثار وظائف
 براي آنحضرت و گذرانيد٥ انور نظر  بهنموده خود قدر و حال درخور پيشكشي ترتيب بود او خاندان

 آن خالص نيت بوده السالم لياع نبوي حضرت سنّت مراسم احياي قصد محض  بهواال كرامت اين که ناي
 استحقاق وجوه در جا همان كه نثار وجه جز چيزي نگردد مثوب ديگر امري ةشائب نيز ظاهر روي از

  .ندداد نجا قبول موقع  بهشد صرف نيازمندان
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  روزگار خديو مدارسپهر دربار پايان بي دولت سوانح ساير بيان
 در كامراني و كامبخشي قرين ثاني صاحبقران جهانباني اللّهي لّظ شاهنشاهي حضرت امرداد دهمنوز

 مراسم كنان تفرج داشت اشتهار مار هشال  بهسابقاً كه مذكور بخش فرح باغ آيين فردوس ةنزهتكد
 نموده معاودت ةارادا سعادت  بهو بودند شده اندوز طرب و آموز نشاط شبانروز يك آورده جا  بهگلگشت

 ذكر سبق چنانچه است نامدار هالدول يمين ةانداخت طرح كه نشاط باغ زديكين  بهسوار كشتي دولت قرين
 مكان آن در زمان سليمان حضرت نزول درخواست تسليمات مكان آصف خان  وفرمودند عبور يافته

 آيين ارادت ينئنو آن جانب رعايت و عنايت روي از آنحضرت و نمود تقديم مذكور باغ تفرج قصد به
 دان قاعده سنج دانش خان  وداشتند١ ارزاني ارم گلستان مقام قائم آن  بهقدم بركت و قدوم فيض

 اين مراسم واالست ةسلسل آن ةجاودان اعتبار و افتخار مزيد المال رأس كه سرشار عنايت اين ةشكران به
 جواهر نوادر اقسام از وقت و حال٢ فراخور گرانمند پيشكش نموده تاقام نثار و انداز پاي از مقام

 آبشارهاي و خيابان سرتاسر چون و ددرآورآن سرور  انور نظر  بهثمينه آالت مرصّع نفائس و گرانمايه
 اشراف يعني منظر حسن  بهنظر خصوص همتعدد مراتب  بهگذشته بخش فرح از كه ارثآ بهشت ةروض آن
 آنحضرت گستر نور نظر پرتو است تر دلكش و خوشتر رضوان ةروض از نموده لد يدلگشا تاالب بر

 روز پايان تا افتاد خواه خاطر و پسند دل نهايت بي غريب ةكدتماشا آن هاي فريبي نظر و دريافت
 ةدولتخان  بهسعادت و تدول همراه شامگاه بوده افزا طرب و افروز نشاط ويزدآل فضاي انگيز فيض همان در
  .فرمودند معاودت واال

 آن ظرائف انواع مشتمل بر كه نظير مينو كشمير ةصوب صاحب خان ظفر پيشكش شهريور دوازدهم
 انواع و اماقس همه از و طوس ساده ودار  طرح پيچ گوش و بند كمر و شال مثل پشمينه اقسام از واليت
 پتوي انواع و ساده و زرباف بابت از است معروف كربالئي  بهكه ترمه الچه وارهاي وجامه ترمه شالهاي
 يك هيچ تعريف كه گرانمايگي و نفاست كمال در همگي شال شمز پا جانماز و قاليچه و ساده و پرزدار

 ديگر جايي در نفاست آن  بهكه راقا پركلكي ةاتاق و زعفران همچنين و آيد نمي راست توصيف  بهآن از
 امثال و سندلي و٣ روان تخت و پالكي و تخت مثل آالت چوبينه انواع عالم اين از و است فتكميا
 نوع آن ابلق و كاري كنده و ساده تل و چوب از را آن و شود نمي يافت عالم در آنها نظير كه اينها
 كه است كشور اين خصائص از تل و چوب و شتگذ آثار مهر نظر از ديار آن نفائس ساير و سازند مي
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 شفافي در و است بياض نهايت در سفيديش چنانچه شود مي ندرت و نفاست كمال در آن ابلق و ساده
 كمال در و شود مي دلكش و بديع غايت  بهآن ابلق نقش و سنگيني همان  بهعاج عالم از صافي و

ن آ نقوش همانا موكه قلم١ خط باريكي  بهدارد مي سياه خط تحريرهايآن  از نوعي و طرحي خوش
 بديع تماثيل و غريبه تصاوير استنباط اوقات اغلب چنانچه است فرنگ٢ نگارانگيزان تشبه دست زا
  .نمود توان مي آن از

 رروس سعادت سراسر والدت روز كه االول ربيع دوازدهم پنجشنبه روز مطابق مذكور ماه چهاردهم
 ميالد محفل همايون افروز بركت روز آن شب صحبه و آله علي و عليا ةمسال و هللا ةصلو است كائنات

 ساير خاص انجمن آن در و پذيرفت آذين آيين بديع زينت و ترتيب عام و خاص بارگاه در آنحضرت
 و يافتند عام بار استحقاق خداوندان جميع و تقوي و صالح اصحاب و عمائم ارباب و علما و فضال

 كه دولت مسند روي بر مکرم محفل آن احترام و تعظيم روي از ساله همه هودمع رسم  بهآنحضرت
 اين معهود چنانچه و گرفتند آرام سعادت و دولت قرين بودند تردهسگ زمين بسيط بر اعلي االمر حسب
 از بعد و نمودند اشتغال ادعيه و صلوات و ذكر و قرآن تالوت  بههمگنان نخست است مقدس مجلس
بخشايش  و دهش و داد انواع  بهصدرالصدور تعريف و تجويز٣ بنابر را انجمن اين نااضرح ساير فراغ

از روزينة نقد  وظائف و روپيه و اشرفي از نقد و شال و فرجي و جامه مثل فاخر خلعت از بخششو 
 ةاضاف و رواتب احداثو زمين مزروع و قابل زراعت نوازش نمودند، چنانچه سواي خلعت و وظايف 

 از جمعي شب دوپهر انقضاي از بعد و شد قسمت ايشان بر نقدزر  روپيه هزار دوازده مبلغ آن مراتب
 آنگه و بردند اشرف خلوتگاه  بهتشريف سعادت و دولت قرين خود داشته باز همانجا را دولت اعيان

 ترتيب  بهقلنُ و شيريني اقسام و اشربه و اطمعه الوان گسترده نوال خوان جالل و جاه بارگاه پيشكاران
 آن تمام مجمال٤ً. ساختند حاضر بخور و ارگجه از خوشبوي انواع و پان خوان رفع از بعد  وچيدند
 آله علي و عليا آنحضرت نعت قصائد انشاد و صلوات ارسال و قرآن تأقر  بهداشته احيا را متبرك شب

  .گذرانيدند التحيات اكمل و الصلوات افضل صحبه و
 نشان سعادت خان آن  وگشت روزگار خديو نزول انوار مهبط خان جعفر لمنز ماه شهريور بيستم

 آنگاه .رسانيد تقديم  بهنثار و انداز پاي مراسم نخست دانسته جاوداني نشان را آسماني ةعطي اين
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 رعايت بنابر همگي دهدرآور انور نظر  بهظرائف و نفائس انواع از خود قدر و حال درخور پيشكشي
  .ددرآور قبول محل  بهاو جانب

 راه از هندوستان آباد فسحت  بهدلپذير كشمير هتدارالنز از انتساب ظفر نصاب نصرت يلوا انتصاب
  پايان ابد دولت سوانح از برخي شرح و قدرت قدر  بهآنها اتخصوصي بيان و نشان گوهر سارهاي چشمه

 مبين مبرهنه مقدمه اين پذيرفته ٢ارشزگ سبق گذشته هاي عنوان در كه معهوده مقدمات بيان سوق در١
شير   بهكه است مقرر و رمقد نهيعم سعادت انواع را هامكن اجزاي حتّي كون عالم ياشيا ساير كه شد
 ةارمكد اقبال اين از قبل انچهچن ،يابد مي مدخل آن در ضعف و شدت و كم و بيش ازمنه اختالف خان

 ةطراد كشان دامن شوق خواه در سرپنجه جذب  بهنموده غلبه هندوستان نزهستان سعادت بر كشمير
 كامياب سعادت سرشار سعادت آن فوز  بهچندي و ساخت مايل خويش سوي  بهرا واال لواي ظفرطراز

 امان دآبا امن آن عموم همايون بخت و روزافزون سعادت باز و شد برعكس ةيقض که نچندا بوده فيض
 خدا استعداد فرط بنابر كشور اين آورد ازل سعادت بر پذيرفته افزايش مباركه٣ دارالسلطنت خصوص

  .آمد دست چيره داد
 دولت خيل انبعاث٤ و تنهض باعث شعاع آفتاب رايات ةماهچ ةاشع انطباع قابليت مزيد الجرم

 از عالمت فرخنده اعالم ذيل تاريخ  بهو يافت وقوع سمت بدان اقبال موكب توجه زوديها اين در شده
 كشمير آيين جنّت هاي نزهتكده بهترين و ترين نزه چون و پذيرفت ارتفاع ببدانصو پاك ةخط اين افق
 اتّفاق كوهستان دامانهاي در آن جنوبي سمت بر كه است رآثا سلسبيل هايسار چشمه ساير نظير مينو
 چنانچه شود مي منتهي ويرناگ ةالحيو عين  بهآنها منتهاي كه سرچشمه ين اچنِد خصوص دارد وقوع

 خواست  بهآثار كوثر سار چشمه آن خصائص از سرجمله بيان توانو  زبان طاقت ةانداز به عنقريب
  .گردد مي گزار كارنامه خامه زد زبان ايزدي
 سر انور ضمير مكامن از هندوستان كشور ينعي امان و امن موطن سعادت هواي كه٥ ينوال ادر

 آن معين ماء ٦عيون تفرج و دلنشين زمين گلهاي اين گلگشت از كه نمود خطور مبارك خاطر  بهبرزد
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 ةماد مبارك قدوم فيض از و شود ادا نيز مقام حق وام هدبرآم نظر ديرينه كام آيين ارم هاي روضه
  .نمايد روي توجه الهور ةدارالسلطن سوي  بهجانبآن  از گشته آماده آنها منابع استفاضه
 روز از ساعت دو گذشت از بعد االول ربيع سيوم و بيست مطابق مذكور ماه پنجم و بيست براينبنا
 زمين روي اعظم نير انوار پرتو از و برآمد كشمير از فرخندگي و مباركي  بهفيروز جاويد موكب يكشنبه

 جويبار و منير بدر فرماي رشك را سفينه هالل بود نشين كشتي وار هاله ماه عالم از اي معاينه روز آن كه
كه دلنشين ينشيمن روز آن و ساخت وانرض رياض شير جوي بل كهكشان نهر روكش را ١هتب 

 تا آنجا زو ا است زار زعفران منبت كه انيرپ ةقصب در است هتب درياي کناربر آيين ارم باغي وسط در
 خيل سرمنزل بود پذيرفته اساس است مسافت كروه پنج آب راه از و ربع و كروه سه شهر ةدولتخان

  .شد ادتسع٢
 و كروه نيم و سه خشكي  بهآنجا تا پانپور از كه راولَ ةنگپر مضافات از رپو نيتو ةقصب ديگر روزو 

 توابع داخل كه جراره بي ةقري آنجا از و گشت حضور انوار مهبط است كروه نيم و چهار دريا راه از
 است فاصله هميان در كروه پنج آنجا تا كشتي  بهو ربع و كروه چهار خشكي راه از و است اينج ةپرگن
 نزهت و ساحت فسحت كمال از كه دلگشا مقام فرخنده اين چون و٣ گشتپذير  فيض مسعود ورود به

 ،بخت جوان شاهزاده مهين اقطاع  بهتازگيها اين در الجرم بوده تربيت مستعد و عمارت قابل فضا
 اشارت بنابر نگار نيرنگ جادوكار معماران ينوالا در هم و بود شده مقرر داراشكوه سلطان سعادتمند،

 ايشان مكان و مكانت رفعت و شأن و عظمت سزاوار عمارتي ربات٤عالي ،بلنداختر ةشاهزاد واالي
 فسحت درخور برين فردوس از  استاي قطعه همانا كه آيين ارم ةبقع آن در باغي و ساختهير پذ اساس
 هدرع سه پهناوري  بهنهري و بودند انداخته طرح القدر عظيم مقدارواال آن قدرت و قدر و همت

 رودبار  بهاست جاري مجره نهر يرمجا بر گويي كه آبشاري وساطت  بهآمده جريان در آن وسط از
باغ ٥دست از سرابستاني ميان در ويزدال پسند خاطر نشيمني نيز آب سر آن در و ريخت مي تهب 

 كه خود دلپذير ةقرين از تمامي عدم وجود  باچنانچه بودند ه درآمدآن اتمام مقام  بهنموده بنياد مذكور
 دلخواه وجه بر كدام هيچ هنوز اگرچه  وآرد نمي كم پاي اصالً و ندارد نظير زمين روي تمام در همانا
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 روز يك معاني اين  بانداشتند حضرت بندگان توقّف مزيد تام١ قابليت رو اين از نيافته اتمام سمت
  .فرمودند اقامت راحت موطن و روح مقام آن در

 كه نمودند هتب٢ كنار هردو در نمايان چراغاني عالميان ةشاهزاد سركار يانمتصد ديگر شبو 
 جنب در و بودو  نمود بي روز چراغان فروغ مانند انور مهر لگن خاور راغانيچ شمع آن ةفتيل هر برابر
  .نمود مي روز تيره زاغان آشيان چون هشتم سپهر گلشن٣ افروز نور چراغان آن يضيا نمود

 منابت انوار مطلع و آب عالم سير مقطع كه بل هكهن پل تا ماه نهم و بيست پنجشنبه روز بالجمله
 و نمودند قطع كشتي  بهاست آثار سهيل زار الله يمبدا و شعار شعري سيماي زهره ازهار اشجار
 اينج الشمس عين ةنمون سوي  بهنموده سعادت طلوع هتب ساحل افق از واال يلوا ةماهچ همانجا
 انتقال روان تخت آساي حمل طارم  بهسفينه وتح برج از كشور هفت خورشيد و گرديد يگرا ارتفاع

 كرسي سرير ةخان شرف  بههمايون تحويل فرخنده اين كه مسعود ساعت آن در و فرموده فال خجسته
 هاي پايه حمل دادن دست آرزوي تفاخر ةسرماي كسب روي از زمين روي سرافزاران سرتاسر كه نظير
 را ايشان كه مذكور بوم و مرز اهل عموم و داد دست دارند نشان شعر تخت بخت همايونآن 

 خصوص جناب آسمان درگاه هاي بنده اكثر همچنين بود نداده روي سرور آن انور يلقا سعادت
 شرف دريافت از سفينه ركوب بنابر روز چند همين در كه جلو مردم و ظفرنصاب ركاب ملتزمان
 آن ةسكن و پذيرفته جاويد دولت شده اندوز سعادت همگي بودند نصيب حرمان اشرف طلعت رويت

 را افروز بركت روز فرخنده آن داده ييخدا ةعطي كامرواي خداداد ديرينه مراد اين ورفو از سرزمين
  .گرفتند اميد نوروز و سعيد عيد

 اسالم الدولهةعمد جاگير  بهكه اينج گاههتزن در اقبال موكب محمل سعادت منزل روز آن در مجمالً
 عهد در كه٥ آيين بهشت٤ سرزمين اين عمارات چون و شده مقرر بود يافته تفويض ميربخشي خان

 ترتيب فريب نظر غريب سرچشمه بديع دو آن رداگردگ محل غلسخانه مشتمل بر يمكان جنّت حضرت
 خرسند بدانها نشده سرور آن پسند مشكل طبع پسند و مددرنيا انور نظر  بهبايد چنانچه بود فتهيا

 باشد بديع مكان شريف اين شرافت درخور كه رفيع عالي بناي اعلي ارفع حضرت واالي رأي. نگشتند
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 چشمه يك عمنب محل عمارت در كه بود يافته بنياد دستور بدين رتبه بي نشيمنهايي آن چه نمود، اقتضا
 و فسيح تختگاهي وسط در كه مختصر حوضي از آن آب چنانچه ،بودند ساخته ده در ده حوضي را

 گشته مرتّب چبوتره آن زير در كه بيست در بيست حوضي  بهگذشته است واقع عظيمي چناري ةساي
 از كه زني غسلخانه ةچشم و يافت مي جريان آن از عظيم نهري برآمده مذكور حوض از و شد مي داخل

 گز چهل در گز چهل ةدرياچ از آسياست سه دو بر زياده آن آب و جوشد مي ساحت همان  بهحوضي
 عدم نهايت در غيرمرضي وضع و ناپسند طرح اين وجود  باو پيوست مي اول ةچشم نهر  بهگذشته
 ةسرچشم دو آن سر بر مشاراليه الدوله ركن واال ةاشار بنابر داشت فضا و ضيق كمال بوده صفا و تكلّف
 عذوبت و صفا وفور خاصّه اتخصوصي از بعضي بر نظر آنها نظر كه زمين روي چشم دو بل آثار كوثر
 مانند فردوس منازل و پسند خاطر عمارت باشد كمياب زمين روي در همانا ماهي بسياري و آب

 اي بتخانه موضع آن در چون و دهد تمامي سمت زودي  بهرا آنها تمام كه شد آن مقام در نهاده اساس
 معبد بدان شديد٢ ارادتي و راسخ عقيدتي١ را هنود كه بود مانده قديم عهد بناهاي از عظيم غايت به

 سوي  بهمتوالي و متواتر شد و آمد و كلّي بازگشت هنوز بوده ضاللت اهل مقصد و جهالت اصحاب
 بيخ  ازرا٣ مذكور دير نهيردي يبتخر ةدربار پرور دين پادشاه حضرت راه اين از داشتند مذكور ةصنمكد

 سعادت و دولت قرين آنجا از و نهادند نام دآبا اسالم بود كفرآباد كه را قريه آن فرموده امر بنياد و
 نام ماهي مكان يعني ٤نوب يمچ سابقاً آن آثار نزهت سار چشمه در ماهي كثرت بنابر كه پيش منزل به

 ،است موسوم دآبا آصف  بهدارد انتساب سمت خان آصف هالدول يمين كه آن بنابر بالفعلو  داشت
 و داشت ماهية پرچشم همين  بهمزيت اتخصوصي زا باز باستان عهد از كه سرزمين آن و شدند متوجه
 باغي آنجا شده آسامكان جنّت آن تربيت مقام در يمكان جنّت حضرت عالي اشارت  بهخان آصف

 روي بهشت آن چنانچه ساخته مرغوب و خوش بسيار عمارتي و انداخته طرح خوب و دلگشا غايت به
 عزم شده نظر اهل دلنشينكه  آيين تشبه ةروض آن تفرج كه آمده آيين نزهت نحوي  بهرفته فتهر زمين
  .سازد مي جاويد اقامت بدل را سبيل ياناب رحيل

 ياد نحوي  بهنزهت فرط افتاده عاطر خاطر مرضي سان بدان رضوانكده آن خوبي جهات مجمالً
  .دادند اقامت قرار وزر سه آمده دلنشين توقّف كه برد نور ضمير از نهضت
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 آثار سلسبيل سار چشمه آن انهار و ها چهدريا كنار افروزي چراغ تفرج خواهش ديگر روزو 
 از كه آمد گر جلوه ظهور ةعرص در چراغاني دوم شب پرداخته آن سرانجام  بههالدول يمين و فرمودند

 نهره چراغان چراغ بودند شده انوار جداول همانا آنها نور انطباع از كه رانها و حياض عكس پرتو١
  .ماند خواهد پرنور و روشن و رنشو روز تا مجره

 نهم فردوس اين ريس از كشور هفت رسرو يگانه عاطر خاطر چون بود ماه مهر غره كه چهارم روز
 شريف محل آن در مسافت قطع از بعد فرموده كوچ ٢اچهول ةسرچشم گلگشت ةاراد  بهپرداخت باز

 موسوم ولهاچ  بهسابق و است نامور آباد بيگم  بهبالفعل كه آيين عيبد ةنزهتكد اين. نمودند اشرف نزول
 آن هاي نيكويي ايرسرس و ندارد خود نظير٣ مسكون ربع جهت شش در خوبي جهات جميع از بود

 ماه و خورشيد تا ذره آن تماشاي كه دلفريب و پسند خاطر بسيار و غريب غايت  بهاست اي سرچشمه
 تفرج در تماشاگران ساير چون كه مهر و ماه گياننظّار چنانچه ،دارد خويش ةفريفت و شيفته را ماهي تا
دار  عينك مردم ةديد چون گون آبگينهسپهر و اند شده ولهاچ قفا به رو نگاه از نگرانند چشم تن همه آن

 در آفتاب ةسرچشم تاب و آب منبع آن نور و صفا وفور گشته، آن ةنظّار واله چشم چهار  باپيوسته
 تأثير و كرد تواند نمي سپر هنسي آن برابري دعواي باب در سيمبران ةسين بلورين لوح كه است اي پايه

 كه نمايد مي اي خفيه مكنونات ساير در نقاب رفع و حجاب كشف اي مثابه  بهآن فافيش و صافي
 نگاه كه روان روح منهل زهي،. زد توانند نمي اسرار صندوق بر قفل آن مقابل در اقتدار كامل رازداران
 اميد چشم بلكه نگران بدان همواره سپرده جان حيوان ةچشم طلب راه در كه سكندر حسرت

 بل حيوان سار منبع كه اي مرتبه  بهعذوبت جانبخشي مراتب و است آن بر پيوسته پيغمبر خضر حضرت٤
 كه اي ورجه در سالست و لطافت دقائق و دوخته آن فيض ةدريوز بر تمنّا چشم رضوان رياض حياض

 افاضه ةسرماي اند شده نآ ةزكٰو رفمصا از بيلس بناي مانند نيل و فرات جاي چه ليسلسب و تسنيم انهار
 ةافسرد دم كه است اي درجه  بهآن سردي کيفيت و كميت و اندوخته سرشارش فيوضات ةاستفاض از

 بل زمهرير ةكر عكس و كرد تواند آشنا آن حرف به٥ آن نفس يك كه ندارد آن توان طاقت حرفان سرد
 روشنايي و سردي فرط از تكلّف بي. گرفت واندت آنجا آساي آئينه آب در دمي كه ني تاب آن را اثير
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 فواره اگر  وگردد بيتاب دم در يابد دست آن اشاره بر دور از فروزان شمع انگشت بالفرض اگر آبش
 نما انگشت نور وفور  بهافروخته كافوري شمع مانند آئينه هر آرد تاب١ چشمه آن در زدن چشم يك

 دمي آن ةتران صورت حسن و جوشش لطف توصيف در که نآ حد چه را مغز تهي خامه شود،
 يارا كدام را سرگشته ةانديش و رودن دست از دم در آن ذوق هوشي بي از كه درآيد خروش و جوش به
 حرف  بهلب دارد باال راه آهنگ پيوسته كه اصول بحر اخذ  بهآن دلكش سماع و موزون حركات از كه
 در قدسي شاخسار طائر هاي ترانه از بيت چند اين .وردنخ قفا ممقد همان در كه كند آشنا بم و زير

  :، ابياتيافته ورود وقوع خود جاي  بهسرود و درو مأخذ و منبع اين وصف
  ايـــام در٢ خـــواهي ابـــد رعمـــ اگـــر

  
ــشمه آب ز ــول چـ ــب اچـ ــام طلـ   كـ
ــراي  خـورد   مـي  چشمه زين اگر آب سكندر   ــشمه بـ ــوان چـ ــي حيـ ــرد نمـ   مـ

  ســـنگ درآب  آب در ســـنگ نمايـــد  فرسـنگ  چنـد  هكـ  بـين  چـشمه  صفاي
ــارت ــب اش ــن جان ــشمه اي ــد  دور از چ ــشت كنــ ــواره را انگــ ــور فــ   نــ

ــد ــاهيش زان زن ــود م ــهرا خ ــالب  ب   ق
  

  آب سـردي  از پرسـت  آتـش  گشت كه
ــه   ــو  كــشيده صــف مــاهي چــشمه روي ب ــاي چ ــر مژگانه ــ ب ــده روي رت   دي

ــادم ــشمه دمـ ــاهي از چـ ــدن مـ ــون كنـــد  طپيـ ــداز چـــشم چـ ــدنپر انـ   يـ
  نـوش  سرچـشمه  ايـن  ودار معجـز  چه
  

  جـوش  در هست سردش ديگ دائم كه
 ةماي از آن محسنات کيفيت و كميت مراتب كه آثار كوثر سار چشمه اين وضع اين تصور و  

 مشرف كه گستر سايه اشجار  بهمشجر ةچهكو دامان در كه دارد کيفيتاين  است افزون خرد توصيف
 است واقع نشده ادا آن وصف يك هزار كه چشمه كشور اين قراي از نام ولهاچ است اي قريه بر

 آن برسر و نمايد مي فوران آن از خروش و جوش كمال در زياده بلكه آب آسيا ده قريب چنانچه
 بنياد محلّ نور فرموده  بهآن شأن درخور نه عمارتي و باغي يمكان جنّت حضرت عهد در سرچشمه

 القاب قدسي نواب سركار  بهكشمير  بهموعود مظهر اين مسعود ورود تاريخ در چون و بود يافته
 خاطر دلپذير عمارت چندين و يافت خطاب٣ دآبا بيگم پذيرفته تعلّق صاحب بيگم عالميان ةپادشاهزاد

 امثال و ها هپور خواص و دلكش غايت  بهحمامي و عام و خاص و درشن و غسلخانه و محل از پسند
 و پذيرفت ساسا يافته رسم و وضع مزيت اقدس طبع تصرف شير خان بر آن ةهندس و طرح كه اينها
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 هزار و زينت و زيب صد  بههجري پنجاه و هزار سال از١ است عبارت كه تحرير تاريخ در و پذيرفت
 ايوانيميان  در جوشد مي آن از آب كه اي حوضچه سرچشمه بر چنانچه گرفته اتمام سمت تاب و آب
 ترتيب اي درياچه ايوان همين پيش در و شده مرتب است واقع دلكش منازل اين همگي اطرافش بر كه

 سه از هريک عرض كه نهر دو  بهراه دو از آب ثلث و شود مي آن داخل ممر دو از چشمه آب كه يافته
 بيرون يافته وقوع مذكور ةدرياچ يسار و يمين بر كه عمارت دست دو ميان از ه درآمداست زياده درع
 هفت آن ارتفاع تخمين بنابر كه آبشاري از است روان راست دست جانب  بهكه نهري آب و رود مي

 چپ طرف  بهكه ديگر نهر و ريزد مي يافته طرح آن پايين مرتبه در كه آيين ارم باغ  بهباشد درع هشت
 حوضي  بهتخميناًدرع  پنج چهار آبشاري از گذشته درشنگه  جهروكه عمارت ميان بر شود مي راهي
. گردد مي منصب٢ تمام شدت  بهاست واقع آن ثلثه اطراف بر نهال تازه باغي كه صد در صد از زياده

 كه آبشاري از شده جدا زياده٣ بلكه درع پنج عرض  بهديگر نهري سرچشمه ايوان روي بهرو از
 است جوشان آن از وشانخر هاي فواره و است واقع آن در كه پهناور حوضي  بهدارد ارتفاع همان
 نشان بهشت باغ وسط در كه انهغلسلخ بنيان بديع ايوان ميان بر هبرآمد حوض اين از آب و ريزد مي

 عرض و طول …كه عظيم اي درياچه  بهگذشته عام و خاص عمارت ساير از و گذرد مي است واقع
  .شود مي متّصل دارد

 خدا سايه توجه پرتو  بهكه ينوال ادر داشت آفرين خدا٤ تربيت كه قرين  بيارمستان اين مجمالً
 پايه چه  بهكه است گشاده خرد قياس راه يافته ٥اين فسحت بهشت ساحت بر مرمت و تربيت فروغ
 و آموز رتشع انبساط و نشاط كمال  باروز سه نيز آميز فيض زمين اين در الحاصل. باشد رسيده
 چراغان از مراتب  بهكميت و کيفيت در كه نماياني چراغان نيز ايام اين عرض در .بودند اندوز عيش
 صاحبقران حضرت دودمان چراغ و روزگار شبستان شمع آن االمر حسب بود، پيش درو  يشب سابق
  .گرفت تاب و آب سرچشمه آن چراغان از زمين روي تازگي  بهپذيرفته افروزش سمت نامدار

                                                   
  .ديوان, ١٩٣ برگ  .1
  .برتيش, ١٠٧برگ   .2
  .از نسخة ديون هند افتاده است» از اين درياچه برآمده«از اينجا تا   .3
  .موزة دهلي,  ب٢١١برگ   .4
  ).موزة دهلي(آن   .5



  ٣١٥ \\ جلوس سال هفتم

 است واقع دآبا بيگم كروهي سه در كه ٢هونب هلوكَ ةسرچشم تفرج هواي مقام روز ١سومو 
 هنوز مقام دلنشين آن نشيمنهاي که نآ بنابر و نمودند توجه بدانسو برزده سر عاطر خاطر ةصفوتكد از

 امر همين  بهدلكش ةروض آن محاسن تفرج در و ندادند اقامت قرار الجرم بود نشده اتمامپذير  صورت
 سرزمين نزهت چون و فرمودند معاودت آباد بيگم  بهسعادت و دولت همعنان باز نموده اكتفاانور  نظرا

 توصيف يساز سخن تعريف نيازي بي از و دهد درنمي تقرير و تحرير ناز  بهتن نشان بهشت دلنشين
 آن وضع تصوير در خودكامه ةخام نپرداخته آن هاي خوبي انواع کيفيت بيان  بهبراينبنا سازد نمي

 و سرو اشجار  بهكه سرزمين آن كوه دامن در: كه يدانم مي ادا خود دست از مقام حق وام بدينسان
 رطوبت ةقطر آبش قطره قطره كه جوشد مي لطافت و صفا كمال در اي چشمه است مشجر صنوبر

 و سلسبيل  بهسيالن و سالست روش و دهد مي فرات و دجله  بهعذوبت زكوت و شاداب سحاب به
 دهچهار در دهچهار حوضي چشمه ٣اين برسر و نمايد مي تعليم گوهر آب  بهلمعان و صفا طور و كوثر

 مساحت همان كه ديگر حوض دو  بهيافته جريان آن طرفين از گز دو عرض  بهنهر دو و شده ساخته
 حوض ثالث ضلع در رعد چهار عرض  بهديگر نهري و يابد مي اتّصال است واقع آن٤ جانب رود  بهدارد

 اند ساخته قديم عهد در و است مكان اين أنش درخور نه كه عمارتي ميان از شده جاري سرچشمه
 و شود مي داخل است درع پنج و چهل عرض و رعد هشت و چهل طولش كه اي درياچه  بهگذشته

 پيش  بهكه رعد نه در رعد نه حوضي از و آيد درمي غسلخانه عمارت صحن  به٥برآمده درياچه اين از
 كه مربع تختگاهي غسلخانه صحن در و رود يم بيرون حوضي  بهگذشته دارد وقوع اتّفاق عمارت روي
 طائر نسر كه اند ساخته تناور غايت  بهخورده سال چنار پاي در است رعد دوازده آن از ضلعي هر
 پاي بر آشيان حيله صد  بهتا شسته خود از دست واقع نسر و نشسته آن ةشاخچ بر تا افتاده طيران از
 واقع رسته يك در كالن ةدرياچ کناربر سرافراز چنار چهار دست اين از و بسته آن جوشهاي بي

 سدره از ره صد وجه همه  بههمگي و اند برده طوبي از دست خوبي جهات جميع در هريک٦ كه است
  .درگذشته
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 بزي اورنگسلطان  قدرواال ةشاهزاد به١ فريب نظر پسند دل گاه نزهت اين تربيت ينوال ادر مجمالً
 اساس تازه بديع ةهندس و غريب طرحو  وضع  بهپادشاهانه نشيمنهاي و عالي عمارت و يافته تفويض
  .ابدت مي سپهر مچهار طارم بر رفعتش و علو تفوق پرتو و يابد مي اتمام زيور عنقريب و پذيرفته

  .نمود اجالل نزول ويرناگ آباد نزهت  بههفرمود ضتنه دآبا بيگم از اقبال موكب مهر ماه پنجم

 وزن جشن جهت  بهآيين فردوس انجمن تزيين و ويرناگ اثر كوثر ةسرچشم  بهمسعود موكب ورود
 ةدارالسلطن به واال ةماهچ ارتفاع و زمين روي اعظم نير قرين جاويد عمر از )ماهپنج( سال قمري

  منتها بي دولت سوانح ديگر و هورال
  نظم

ــاليت ــيض ز اهللا عـ ــوه فـ ــاگ كـ ــه  ورنـ ــد كـ ــروي باشـ ــالم آبـ ــاك عـ   خـ
ــاب ــنع كتـ ــكل صـ ــسارش شـ ــك  ٢كوهـ ــارش ريحــان خــط چــون فل   بركن

ــبزش ــيض ز سرسـ ــن فـ ــاك دامـ   افـــالك  دامـــان  در پـــاي  كـــشيده  پـ
  احتـــرامش   بـــاآســـمان سبكـــسر

  
ــان ــنگين زبـ ــنگين ز سـ ــامش يسـ   نـ

ــود   ــه عم ــاش قلّ ــركوب ه ــردون س   نــون در نقطــه چـون  دامــنش در فلـك   گ
ــرش ــرف س ــك ح ــبز را فل ــرده س ــرو  ك ــره بـ ــپهر ٣تيـ ــير سـ ــورده سـ   ٤خـ
  اسـت  ٥نخـسته  مويي اش  سبزه از خزان

  
  اسـت  بسته رنگ زمرد چون رنگش كه
ــبزه رگ  خـود  از رنگش و آب است فيروزه چو   ــبز رگ ســـ ــرد ســـ   زمـــ

ــوش ز ــه جـ ــ زار اللـ ــروش ايپـ ــ  سـ ــار دهش ــي سرش ــاي م ــروش مين   س
ــو  نـــاكش فـــيض ســـار چـــشمه فتـــاده ــشم چ ــاك چ ــان در پ ــاكش دام   پ

 صفحات روي از الطهارت كتاب ةنسخ بين پاك الصفا اخوان٦ پاك چشم كه اثر كوثر ةسرچشم زهي
 عيش يصفا زندگاني سار چشمه شكوهش خضر كوه دامان دامني پاكيزه فيض از و برگرفته شنعيم اءم

                                                   
  .برتيش,  ب١٠٧برگ   .1
  . ب٢١٢برگ , موزة دهلي  .2
  ).موزة دهلي(سبزه   .3
  ).موزة دهلي(خرده   .4
  ).موزة دهلي(نخست   .5
  .ديوان, ١٩٤ برگ  .6



  ٣١٧ \\ جلوس سال هفتم

 مانند نهرش ةسبز تيغ و نهاد صافي ينهيآ آب چون معاينه آبش آئينه گرفته سر از جاوداني عيش يصفا
 پادشاهي اعظم اسم رقوم چون آبش ةموج نقوش دم هر آزاد كدورت زنگار بند از آزادگان طبع ةأمر
 وجود وحدت اصحاب مانند حبابش تبسم زدن چشم هر  بهزده ماهي تا ماه درم بر هسكّ و ١ديزم اان به
 موج فاخر پرنيان يعني ممعلّ ملمع ٢هاش قطعه كه نهاد صاف صوفي حبذا زده، الهي توحيد اثبات از دم

 هزار دلق كه ه درآمدسماع و چرخ  بهخروشش و جوش حال و وجد از الوقت ابن زراقسپهر گونه بدان
 بهرش حيات نهر قد سرو اهدش زده چاك افق دامان تا ٣مجره گريبان از آفتاب ةپنج  بهرا ازرق بيخي
 آل رنگ شكفته جويبار اطراف بر كه يعباس گلزار عكس ةگلگون از كه است گلگوني ه تسبز همانا

 محرابي ابروي طاق  بهانور آفتاب ةچشم گرفته هاشمي شعار لباس خضر كوه تمثال انطباع از و پذيرفته
 وشخدل جوي شاه عرض و طول و كشد مي سرشار ساغر پيوسته٤ ازهر هالل ةپيمان از موجش

 انور نهر شاه آن از هللا لوحش. زند  برمياخضر بحر خليج  باهمواره كوه و چشمه تاب و آب پهلوي از
 چون دهانش شكفته فواره زباني تر و است مصنوع فجر آيان لطيفه چون همانا آب لطافت فرط از كه

 دراز عمر٥ عرض چون تعبيه آثارش كوثر اريبجو پهناي هنظّار بخشي حيات مطبوع و تندنمايان ةبديه
 هاي ديباچه سطور چون لطافت ظهور از حبابش خورشيد آب امواج فقرات سالست و آينده خوش
 و٦ آمده آمده هاي مصرع مانند خيابانش نشان سدره اشجار بلند هاي مطلع رباينده، هوش ظهوري
 شاه طويل بحر ريخته فياض يمبدا ةامخ حةري از همانا آثارش مجره ايآبشاره مسلسل مثنويات

 اربعه انهار يعني بلند مصرع چهار رباعي و زند مي برابري دم محيط شاخهاي اطوال و عروض  باشنهر
 مانند بعينه اش سرچشمه جوش طوفان. كند مي سالست اخذ حوضشثمانيه از مثمن تركيب  حدائق

 چون درست اش موجه پيچاك تاب و آبو  كرده بند ماه و ماهي بر راه بازان نظر سرشك خيز وجم
 لبان ياقوت نوشين لعل چون حبابش بلورين آب آورده كمند خم در را آفتاب مهوشان ةطر شكنهاي
 رطوبت أةنش سرشار سرمستان دماغ صفاي مانند فضايش فزاي طرب هواي و عذوبت فيض سيراب
 و نموده آشكارا قلوب كشف و باطن ةتصفي صفت خارا دل در مشق مشقت بي آبش القلب مسلي سالك

 عرض طبق بر بيگانه و آشنا چشم پيش خويش دل از آسا آئينه لوحش ساده سرچشمه الصفاي ةمرآ
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 باب در معني  بهكند مي روان آب ةصفح سبق صورت  بهكه نهرش نوخيز ةسبز زبان تيز اطفال نهاده
 لمحه چشمه سرشت صافي آب ضمير روشن سر و ١كند مي ادا سخن كتاب كتاب عيش فصل تنامغا

 يكدمه عمر قدر شناخت ةدربار پياپي و زند مي تحريك چشمك موج ابروي ةگوش جنبش از لمحه
 آب بياض صفحات بر دم  بهدم كه٣ مواج ةالحيو عين اين امواج سطور آري. كند مي روشن٢ اشارتهاي
 اثبات و محو دفتر در كه است عمر ةعطي مدات تصوير همانا و پذيرد مي عدم متس گرفته رقم صورت

 و روح كيمياي اين ةمشاهد از ظاهربيني و مجازپرستي زهي گويم مي چه. شود مي ثبت قدر و قضا
 حالي االرواحهةنز مراتب و قلب قوت مطالب امواجش سطور يعني كالبد و روان احياء عين بل جسد
 صفحات خيابانهاي اعني تنزيه و تقديس فصوص بل معارفو  حقائق فصول ةمطالع جايچه  شود مي

 از انسي نفحات چندين دمي هر و دهد مي روي آن از قدسي فتوحات بسي نفسي هر در كه آبش
 كه امواج درهم رقوم كه نباشد چنين چگونه و رود مي يكرو آنجا شفاء اشارات كه دمد مي آن قوجات

 سواد جز كه مبهم است تييآ شده آب نبيج لوح سرنوشت خط قدرت يد  بهمبين كتاب ةنسخ اين در
 خرد هيچدار  ته ةغورانديش كه حبابش سربسته ةنكت و ندارند آن سواد سياهي و سفيدي اسرار خوانان
 آن تفسير وحدت ماده معماي نخل همين كه است سري ةسور همانا رسد نمي آن وضخ كنه  بهپيشه
  .نمود توان

 شتاب آسمان الباب ارباب ةسين از مستجاب دعاي مانند كه اش فواره انبز كه اميد سخن تاهيكو
 البحر جذب دعوت  بهپيوسته ذوالجالل حضرت ةكرد نظر اين الكمال عين آفت دفع نيت  بهگشته
 و قلع قصد  بهو شده آشكارا خارا سنگ كوره از زده فسان كه اش موجه تيز تيغ ةزبان و باد اللسان رطب
 مواظبت  بههمواره٤ افتاده آب روي سجاده بر كه حباب بلورين ةحبس  بامنتها ابد دولت اين ياعدا قمع

  :درف شواد، زبان تر مصري علوي حرز و فييس دعاي
ــاد نفــرين زمانــه شــه دشــمن بــر   گوب
  

  گوباد اين باد چه هر و گوباش هركس
  بـاد  گـو  آمـين  ميانـه  ايـن  در ٥جبريل  است كوش اجابت زبان دعاي  به خلقي  
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 زمين روي ةديد نور بل نظير مينو كشمير پاك ةخطّ بين جهان چشم همانا كه ويرناگ ةسرچشم
. ستودتوان  آن و اين  بهرا او كه گذشته آن از دلنشين نشان بهشت سرزمين آن آفرين خدا حسن. است
 سمت ازدياد پذيرد همچنين شاهد مرمتو  تربيت از دادادشخ نزهت و صفا چنانچه تكلّف بي

 اين  بهتزّيم كدام و ندارد احتياج تشبيه و استعارهمشاطگي نظم و نثر و حلية مستعار   بهوصفش
 جمله از مجمالً. است آب نجپ  بهمشهور درياهاي از يكي كه است هتب درياي منبع كه رسد مي

 اصالً چنانچه ،درختي پر و سبزي نهايت و شكل و١ اندام درستي كمال در است كوهي آن خصائص
 قطعاً آن درختان كه شود مي محسوس خرمي و سبزي نهايت در باغيهمين  و آيد درنمي نظر  بهكوه
 افكن عكس سرچشمه در تمامي كه است نحوي  بهچشمه لب بر كوه آن وقوع و نيست پست و بلند
 فصل در و شادابي كمال در است زمردي نگين بعينه آن انطباع از چشمه بهار موسم در چنانچه ،است
 اند ساخته وسيع را چشمه آن منبع پادشاهزادگي عهد در يمكان جنّت حضرت. ملون يماني جزع خزان

 هاي كناره عمق و است رعد هفده ضلعي ره و رعد چهل آن قطر كه پرداخته مثمن هيأت  بهحوضي و
 نزديك غايت  بهآب صفاي غايت از آن وجود  باو٣ باشد رعد ٢سه نزديك وسط و رعذ ده  بهقريب آن
 است اي مثابه  بهحوض آن در ماهي كثرت و رسد آن ته  بهدست كه شود مي آن توهم چنانچه نمايد، مي
  .يدآ درنمي نظر  بهآب قطعاً اوقات بعضي كه

 باغي آن روي پيش در و الشأن رفيع مكان اين شأن درخور نه عمارتي چشمه دور بر اين از پيش
 معماري دل ةورممع مرمت ار بعد كه پناه گيتي پادشاه حضرت بندگان. بود واقع عمارت آن دست از

 اين القوهب كه فرمودند مشاهده چون دانند مي الزم و واجب واال همت ذمت بر گل و آب عالم ةعرص
 جناب فيض ارنظا ةاشع مطرح اين ترتيب و عمارت قابليت شاهد و نيامده فعل  بهدلنشين گلزمين
 بل آفرين خدا نشگل اين آبادي مقام  بهكه آوردند عاطر خاطر  بهنشده گر جلوه شهود ةعرص به٤ احديت
 هاپادش آن و رآيندد نشكفته گل يك گلشن صد از هنوز كه زمين روي اهل القلوب محبوب و معشوق
 را تصنع و تكلّف مشاطگي  بهنهاده نام دآبا شاه دارد مادرزاد محبوبي و خداداد خوبي كه را صنع حسن
  .سازند آن پيرايش و آرايش مزيد باعث
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 و ضايع است خداداد خوبيهاي انواع خداوند كه را آباد نزهت اين استعداد معني براينبنا مجمالً
 ١شاه و عمارات شكل و طرح تصوير از بالفعل و شدند مستعد ماده آن تربيت صدد در نگذاشته چيزنا

 آن محض قبول هيوالي برسر اقبالي الجمله في مجرد  بهآنو رياض  حياض و آبشار و فواره و نهر
 دسههن  بهذيل دستور بنابر دلكش باغ و٢ فريب نظر عمارت آن طرح و گردانيدند فايض نوعي صورت
 کناربر چنانچه باشد، او دستورالعمل كه سپردند عمارت ةداروغ كشميري ملك حيدر  بهكشيده غريب
 رو يك و يابد اساس ذرع دوازده عرض در و رعد هفدع طول  بهايواني سرچشمه اصل مثمن حوض

 و باشد داشته باغ  بهرو نشين شاه هريک كه طنبي دو آن سر دو بر و حوض سوي  بهديگر روي و باغ به
 ايوان آن طرف هر از و گردد جاري باغ حقيقي ميان بر ايوان وسط حاق از ذرع پنج پهناي  بهجويي
 كه جويي دو مذكور نهر جانبين از و باشد داشته باغ  بهرو همگيو  باشد ايوان جاده مجموع هك ديگر
 زير از ديگري و جهروكه عمارت ته از يكي گشته روان ايوانها آن پيش از باشد گز چهار هريک عرض
 آبشارها و حوضها ديگر  باپذيرد بنياد وشيخ و صفا كمال در حمامي و رود بيرون باغ در سر عمارت

 آن وسط در كالني فواره كه گردد مرتّب ذرع پنجاه در ذرع شصت مساحت  بهحوضي باغ منتهاي در و
 خرد ايوانهاي همان قديم عمارت از و باشد زيرش در و آن طرف سه بر آبشار سه و جوش در
  .ماند حال  بهمنبع حوض به رو

 روز تاريخ  بهبراينبنا٣ رسيد در معهود وزن تاريخ تفرج و تنزه ايام ينع در چون سخن ملخص
 آنحضرت اتصال ابدي عمر از )پنجاهم( سال قمري مبارك وزن جشن فرخنده مهرماه نهم يكشنبه

 اين ةمقرر رسوم ساير مقام و حال مقتضاي بنابر. يافت تزيين و آذين پسند دل اهخو خاطر آيين به
 سواي معني اين بر مجدد باعث و پذيرفت ظهور سمت آن نظائر اضعاف  بهپرنور انجمن فرخنده
 چون: که نآ است جو بهانه دهش و داد وسائل جستن در پيوسته كه آنحضرت٤ اقدس خوي مقتضاي
 غني عيش روزگار كه برينند همواره جواد طبع تقاضاي بنابر زمين روي اعظم نير و ديندنيا و  پادشاه

 تذكار باز اكنون ه ويافت ذكر سمت تكرار  بهسابقه احوال سياق در چنانچه گردد،پذير  تساوي فقير و
 دل تا گردانند مي ظهور انوار مطلع را ميزان برج انور مهر معهود برخالف بار دو سالي الجرم يابد مي

 خاك از را گوهر و زر گرايد، مسرت  بهعمان ةيتيم نازك خاطر و آيد دست  بهكان گوشگان جگر
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 افزايش موازانه سعادت اضافت  بهرا معدن و عدن قدر ةپلّ و نمايد، مي سنج گهر را برابر كفّه برداشته
 گيتي خورشيد تاريخ اين از قبل روز هنُ اتّفاق شير خان  بهچون و رسانند مي آسمان  بهداده مقدار ةدرج
 ةشيو اين ةثمر مودهفر تعليم بدو نشيني ميزان طرز که نآ بنابر بود نموده ميزان برج مبارك تحويل افروز
 ةمعهود مراسم بر نوبت اين در .سازند ظاهر او بر محموده خصلت و حسنه سنّت اين ةفائدو  ستوده

 تهي بر و كنار آنگاه. پرداختند را گوهر و رد رجهايد و زر و سيم ايه نهيگنج نخست افزوده ساله هر
 پرداختند، تمنّا جنس و مراد نقد از بود ايشان آرزوي هحوصل گنج که نچندا را كشور هفت دستان
 خرمنهاي خرمن اين چينان خوشه از نبلهس برج كه رسيد اي مراتبه  بهسرشار خود عموم مراتب چنانچه
 افشانده بر كه منثور اللئي هاي توده از نثارچين پروين و كرد آرزو دامان و جيب در ترازو ةكفّ ه بجواهر
 كفين١ سنج عطا بخش گنج ةسرپنج افشاندن از يكدم در آورد كف  بهالعقدسطةوا بود پاش گوهر دست
 اهل ةكيس و آز ةكاس از خاطر بي دست هاي ريخته و٢ گرديد گرانبار مهر و ماه هاي پلّه و سپهر ميزان
  .گردانيد دينار و درهم سرشار ماهي صره و ماه بدره چون را ماهي تا ماه دراز

 رسم  بهغرا قصائد قالئد كه بودند بخت همايون پايتخت سرآمد سنجان سخن عطايافتگان هجمل از
 ركشمي تعريف مثنويات  بابودند ساخته روزگار گردن و گوش ةآويز سعيد جشن فرخنده اين تيتهن
 و احسان و تحسين تشريف  بهرسانيدند يمعلّ حضور انجمن ايستادگان واالي مسامع  بهنظير ارم

 سخن هاي سخته مانند تار زر خلعت سروپاي لباس دررا  همگي چنانچه ،رسيدند استحسان ةاستجاد
 اشعار بحور چون را همگنان كنار و جيب و گرفتند زر در تن همه طال جدول از شان فن بديع

 زير زر كف ةريخت از را سرود و درو اصحاب دست اين از و نمودند سرشار شاهوار گوهر از آبدارشان
 مانند را ايشان عشرت ساز و عيش برگ نموده آماده را همگي استغناي ةماد و نواختند دف انبس

 احوال و اقدار مناسب را واال درگاه هاي بنده مناصب مراتب همچنين و ساختند نوا  بهطربو  غنا ساز
 همگنان خاطر داد قرار مرتبه از زياده را آن ارباب وظائف و رواتب مدارج داده افزايش سمت هريک
 بهشتي آن از اقدس منش خواهش پرداخته باز آباد نزهت اين گلگشت از اشرف طبع چون و افزودند

 افق از شعاع آفتاب رايات ةماهچ ماه هرم دهم دوشنبه روز فرخنده در الجرم پذيرفت تعلّق كوچ  بهمقام
 موكب و يافت ارتفاع الهور ةدارالسلطن سمت به٣ نموده طلوع ويرناگ دآبا شاه يعني پاك ةخطّآن 

 مضرب و ظفرعالمت اعالم مركز ورپ ههير موضع شده پيما مرحله منزل چهار  بهكوچ در كوچ منصور
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 كروهي هد در١ كه راوه آبشار تماشاي  بهعاطر خاطر كشش راه طي در و گرديد دولت خيل خيام
 انبساط آن تفرج از و داشتند معطوف بدانجهت توجه عنانو  گرائيده است واقع نگري جمال موضع
  .فرمودند معاودت سعادت و دولت  بههاندوخت مقدس طبع نشاط و اقدس خاطر
 ناگ كوثر  بهموسوم است ساري چشمه آن منبع: كه است آن مذكور آبشار کيفيت٢ اتخصوصي از و
 مشرف آن بر ديگر كوهي چنانچه است واقع مرتفع كوهي برفراز ةپرگن در آن و كوثر ةچشم يعني
 باب در و كشد مي رسمي كروه دچن  بهاش دوره كه است اي مرتبه در آن محيط فسحت و ٣نيست

اهل از است مهيب و سهمگين غايت  بهكه ژرف ةسرچشم آن عمق خصوص چشمه اين اتخصوصي 
  .دارد توقّف آن انعاذ در عقل كه رفته استماع جاهليت خرافات  بهشبيه چند امري كشور اين

 كه ندارد اشراف آن بر كوهساري كه است آن شود مي مشاهده بالفعل كه امري ترين بديع مجمالً
 آب آن چه باشد آن فيض از كثرت مايه اين  بامنبع آن آب انصاب و فوران و طراوش ظاهر شير خان به

 بلكه آب آسيا بيست نظر تخمين  بهكه راوه آبشار آب كه است اي مرتبه  بهوفورو  كثرت درعظيم 
 كوهستان سمت  بهگردد مي منشعب ديگر طرف دو از كه آن ثلث دو و است آن ثلث يك باشد تر زياده

 سمت سابقاً كه كله بيرم آبشار آب منبع كه است آن بعضي زعم و شود مي راهي شتوارِك واليت
 جا همه شده جدا منبع آن زا راوه نهر ةشعب سخن ملخّص. است چشمهسر اين نيز يافت ارشزگ٤

 و آيد مي غلطيده سنگهاي روي بر نشيب در سر غايت  بهتندي و شدت نهايت  باركوهسا ميان در
 چنانچه ريزد، مي صالبت كمال در كالني سنگ روي بر راه رعد چهار سه از اصل آبشار باالي  بهنزديك

 كه رسيده بهم تدوير  بهايلم كالني حوض رفته رفته صما ةصخر آن دل در آب آمدنهاي تند
 از و انگيخت نتوانند دراز سالهاي  بهحوضي دست آن از فوالد ةتيش نوك  بهپيشه فرهاد خاراتراشان

 حوضي عالم از دارد مستطيل هيأت كه نشيبي  بهارتفاع رعد پانزده قريب از اندك فاصله  بهگذشته آنجا
 و شدت  باباشد تخميناً ذرع بيست  بهنزديك آن عرض و رعد سي قريب آن طول كه آفرين خدا

 مهابت ةمرتب  بهكه شود مي بلند مثابتي  بهخيزد مي آن از كه صداي و ريزد مي تمامتر هرچه صولت
 و نمود توان نمي استماع هم را بلند بانگ باشند يكديگر٥ نزديكي در كه دوكس چنانچه رسد، مي
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 دركم بصر حس  بهكه ١يابد مي احداث ذرات  بهشبيه آب هاي ريزه موضع آن فضاي هواي در جا همه
 زحق قوس عالم از مختلفه الوان نباشد گشاده آن عقب كه هرجا تابد مي آن بر آفتاب چون و شود مي

 ديگر آبشار چندين رفته آن بر خروشان و جوشان و پيچان موضع اين از آب آن و شود مي مرئي
  .ندارد رتبه آن كه گردد مي حادث

 متيازا اي مثابه  بهآبشار اين اما است بسيار ويزدال و نمايان آبشارهاي كشمير در اگرچه الحاصل
 دست يكبر  كه٢ است ناگ كس آبشار گذشته آن از  وشد تواند نمي آن نسبت طرف يك هيچ كه دارد

 آن پايين ةدرياچ  بهبلندي ذرع پانزده قريب از آب آسيا ده انچهچن است واقع مذكور مرگ توشه ييالق
 مقام از نچالپ پير ريوهگ راه  بهاقبال و سعادت خيل بالجمله. ريزد مي دارد نزهت و صفا كمال كه

 سعادت اقامت سرمنزل مسعود ورود  بهربنهب ةقصب روز نه عرض در مراحل قطع كوچ  بهكوچ رپو هيره
  .ساخت جاويد

  پيوسته وقوع  بهجنوبي ممالك در كه دولت سوانح از برخي بيان
 نظم پاس بنابر و رسيد اشرف عرض به٣ دلپذير كشمير مقام در صوبه آن منهيان عرضداشت از آن خبر

 وقايع جمله از. افتاد تأخير  بهنيافته ايراد خود مقام در كشور آن احوال ارشزگ باب در سخن ةسلسل
 مقدارواال بلنداختر ةشاهزاد سرداري  بهاست جالل و جاه كتابت و اقبال كبامو نهضت مذكوره واليات
 پرينده ةقلع تسخير آهنگ  بهخانان خاِن خان مهابت شعار شهامت سپهساالر كارگزاري و شجاع سلطان

 دكن ةحصين حصون از كه مذكوره ةقلع چون که نآ تقديري معني اين صوري  و سببگهاتي باال به
كه  وقتي درو  بود کالمل نظام ةسلسل اقتدار دست  بهآن بست و گشاد اختيار باز قديم عهد از است
 احاطه ارگپر٤ چندي خان اعظم داشت تعلّق ايشان گماشتگان از نامي آقا رضوان  بهآن نگاهباني نوبت

 محاصره و تحصنم مضيق  بهنون ةدائر ةنقط مانند را آن دور دهبرآور اشكال ةمنطق مركز آن گرداگرد
 اشكال حصاربند آن تسخير چونو  پذيرفت ارشزگ سمت سابق احوال سوق در چنانچه و ددرآور
 دست الجرم ،مددرنيا قبضه  بهبود مانده تأخير حيز در يكچند روزگار تعويق رهين در وقوع بنابر٥ پيوند

 عادل هنگامه گرمي همان در و برخاست حصار آن پاي از مقصود نيل  بيداشته باز قلعه آن ةمحاصر از
                                                   

  ).موزة دهلي(ماند   .1
  .ديوان, ١٩٩ برگ  .2
  .برتيش, ١١٠برگ   .3
  .موزة دهلي, ٢١٧برگ   .4
  .ديوان, ب ١٩٩ برگ  .5



  نامه شاهجهان // ٣٢٤

  

 دلپذير مواعيد  بهرا او نخست شده مذكوره آقاي رضوان تطميع مقام در نامهپيغام و  جيميان  بهخان
 هون لك سه ةوعد مثل آميز فسون فريب ابله سخنان و انگيز رغبت نويدهاي ترغيب و وعيد از ١خالي
 مودهن او نامزد نامي ناحيتي اقطاع نقد دم و ساخت دله دو خود ةعمد ردمدر سلك م ظامانت تقبل و نقد
 صدگونه صدد در اميدافزا مواعيد همه اين  باو داد استمالت و دلدهي تلطف اجناس و تفقد انواع به
 واقع در پادشاهي مؤيد لشكر چون كه داد پيغام جمله از. ترسانيد وعيد اقسام  بهرا او شده نيز يبحتر
 دستي كف كه ٢اند برده کلالم نظام واليت در تصرف ةسرپنج گونه بدان نددمسد الهي نصرت و فتح به
 نزديكي اين در كه قلعه اين هخاصّ دارند باز ملك اين از دست وردهدرنيا قبض ةقبض  بهسرزميني اين از
 حال آن در. آرند درمي چنگ  بهستيز و جنگ  بهقلعه آن برسر عنقريب و برآمده ايشان ةمحاصر مضيق از

 نيم مهلت چشم بل خالصي مجال ايشان از آن نگاهبان جاي چه لعهق حشم احاد كه است محال
 آن انسب روش و اسلم طريق نيست جدايي ةسلسل دو اين ميان چون براينبنا. باشد داشته العينفةطر

 جانب اين گماشتگان تسليم را قلعه كليد گذاشته وا را رأيي  بيو طريقي بي و آيد راه برسر كه است
  .نمايد

 ميان  بهكه٣ دكن فريب آدم سيرتسار اهرمن  شيطان برهمنان از ميانجي  بهكار رآخ در مجمالً
 ةقبض  بهبرآمده سلسله آن٤ تصرف از قلعه دادند، دغا را الصدر سليم و دل ساده آقاي رضوان هدرآمد
و  سپرد بود او اعتماد اهل هاي عمده از كه غالمي نام فرحان سيدي  بهرا آنو  ه درآمدخان عادل ملك

 روي از اگرچه كه است ميدان ملك  بهموسوم توپ  درآمدخان عادل دست  بهكه قلعه اين غنائم از
 سرراست و بلندخانه غايت  بهاست توپي آن و داشت ٥مزيت اصل بر مراتب  بهاما بود قلعه فراغ ظاهر

 در توپي بابت آن ازكه  شايد و دارد قطر تخميناً گز يك آن ةگلول كه ساخت خوش و انداز درست و
 توپ آن و نباشد است ايشان مخترعو توپ اندازي  بازي آتش فن كه مغرب بالد و فرنگ و روم همه
  .بود مي احمدنَگَر ةقلع در باز وقت آن از و بود ريخته کالمل نظام ميرآتش خان رومي را

 ذكورم توپ  درآمدقاهره دولت ياوليا تصرف  بهحصار آن يآشيان عرش حضرت زمان در چونو 
 در باز توپ و شد حبشي عنبر مسخّر قلعه آن يمكان جنّت حضرت ايام در٦ چون و افتاد دست  بهنيز

                                                   
  ).موزة دهلي(خاني   .1
  ).دهل(اند  نزده  .2
  .انديو, ٢٠٠ برگ  .3
  .موزة دهلي,  ب٢١٧برگ   .4
  ).موزة دهلي(فريب   .5
  .برتيش,  ب١١٠برگ   .6



  ٣٢٥ \\ جلوس سال هفتم

 چون و برآورد احمدنَگَر از سوالپور ةقلع تسخير قصد  بهرا آن عنبر آمد کالمل نظام مردم تصرف تحت
 آيد دولت ياوليا ١تملك ةقبض در باز مبادا كه انداز اين  بهگشت رمسخّ توپ اين كارگري  بهحصار آن
 عادل كه ينوال ادر تا انداخت است خالي آب از كه قلعه آن دوم خندق در برده پرينده ةقلع  بهرا آن

  .نمود نقل بيجاپور  بهثقيل جر فنون و حيل انواع  بهنداشته باز آن از دست يافت دست آن بر خان
 كشورگير عدوبند دولت اولياي تسخير ةحوز  بهدآبا دولت ةقلع كه باز وقت آن از سخن ملخّص

 بنابر خان عادل و داشت تعلّق الملک نظام  بهكه مذكور حصن استخالص خيال همواره بود هدرآمد
 خطور جلوه سپهساالر خاطر ساحت در بود دهدرآور چنگ  بهرا آن فسون و فنون انواع يآميز٢رنگ

 رسيده رپو برهان نواحي  بهبهادر شجاع سلطان مقدار عالي قدرواال ةشاهزاد كه ينوال ادر تا داشت
 نخست مجلس در شد سعادت پذيراي دولت خيل ةپذير از كشور آن كومكي ركلش ساير  باخانان خاِن
 را واال همت همگي كه همتواال آن و نمود بدانصوب عالميان ةشاهزاد٣ نهضت درخواست هم

 ندداشت مرتبت خالفت حضرت خرسندي و رضامندي تحصيل و دولت مهام پيشرفت مصروف
 و ٤شدند صوب آن متوجه نشده شهر داخل كه نمودند مرتبه اين در آراي صواب رأي اين تصويب

  .دادند نزول قرار دآبا زين باغ ظاهر در گذاشته يكدست بر را شهر
 نچو و گشتند راهي سمت بدان گذشته سال ماه آبان هشتم جمعه روز سپهساالر استصواب بنابر

 خلعت را زمان خان ،خانان خاِن ديد صالح  بهشد منصور سپاه معسكر آذرماه چهارم در ملكاپور ةقصب
 پيشتر ايلغار ةطريق  بهكه ٥ودندنم امر طريق اين  بهرا او و فرمودند مرخّص منقالي سبيل بر داده فيل و

 ميانه غلّه و كاه و ساخته خراب را واليت و افروزد بر تاراج و نهيب آتش مخالفان ملك در شتافته
 و خان يمرتٰض و خان يورد هللا و خان مبارز مسلمانان از فوج اين در و بسوزدرا  بيجاپور و پرينده
 ،هسنگ جگَ راجه راجپوتان از و نيازي خان مبارك و زبكوا بيگ باقي و خان اصالت و خان رشيد

 نگرامس يونگدسار راجه ،روزافزون٦ راجه ،بنديله سنگه پهار راجه ،کَرن راو داس، هليتَب راجه ،جگراج
 خود و شدند معين ديگر چندين  باسنگه عجب ،کَچهواهه داس هر ،بنديله داس هر ،ونجم زميندار

 راهي سعادت ركاب همراهي عدانمستس ساير و خانان خاِن  بافوج اين ارسال از بعد سعادت و دولت به
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 :فرمودند مقرر موجب اين بر آذوقه رسد رسانيدن جهت  بهفوج چهار تاريخ همين از و گشتند مقصد
 داري تهانه  بهنوالآ در كه تركمان خان يمصطٰف جاي  بهرگَظفرنَ در سوار پانصد  باعرب محمد نور

 هزار قريب  باخان قزلباش ،جالناپور در سوار پانصد  بابارهه عالم سيد ،بود شتافته عدم كشور سرحد
 كه رسيد ظفراثر معسكر خبر چون و بير در سوار هزار دو ريبق  باخان شكن صف ،شاهگده در سوار
 حبس از١ را نظام بي تسباننم از يكي ديگر جوي فتنه چندي  باكه روز تيره رأي تباه بهونسله ساهو
 حشري سرنو از و آمده احمدنَگَر نواحي  بهالينو ادر است ساخته فسادانگيزي ويزاستد داده رهايي
 آشوب و شورش رشمح را سرحد آن و شتابد دآبا دولت حدود  بهكه سراست آن بر آورده فراهم

 آذوقه رسانندگان و بنجاره احوال معترض راه عرض در رفته رگَظفرنَ سمت  بهآنجا از و سازد افروخته
 سه  بارا خان دولت خواه، دولت سپهساالر صوابديد  بهجاه عالي تبارواال ةشاهزاد آن بنابر. گردد رلشك به

 سزاي حق زده ايشان بر برخورد كار بهنا گروه آن افواج  بههرجا ه كساخت نامزد كارطلب سوار هزار
 و بغي افواج سرگروه آن بلكه ذاردگ ايشان روزگار کناردر شرانگيز ستيز باطل٢ چند ناسزاواري آن

 يرنَج تا نموده اخراج پادشاهي واليت از لحقه و تبعه  بااالّ و آرد دست به٣ دهد دست اگر را خروج
 سرمنزل را يرنگمس موضع ساخته ويران و تاخته را هوندمارگَچ سرزمين آنگاه. آرد ارج به تعاقب مراسم
  .نمايد اقامت
 دولت ياوليا و نژاد عالي تبارواال ةشاهزاد عاطر خاطر داد قرار از خان عادل كه تاريخ همان در و

 ةقلع ةغلّ امسرانج انداز  بهگرانمند ةخزان  بارا ديو شناجيِك حال در بود يافته آگاهي پادشاهي بنياد ابد
 نموده مقرر خود سپاه ساير  بارا پنِدت مراري و رندولَه و بود ساخته راهي آن مايحتاج ساير و پرينده

 و بدارند عموماً مذكور خس و واليت پاسباني شرائط پاس نوبت  بهساخته تهانه سين آب ساحل در كه
 و آرند جا  بهباب اين در برآيد دست از رود پيش آنچه و نورزند غفلت قلعه حراست ةدربار خصوصاً

 عظام امراي ساير  باخواهي دولت كمال بنابر شد راهي ملكاپور از همراهان جميع  بازمان خان چون
 دستور بدين را منصور عسكر ترتيب همگنان الحالص حسب نخست و آراست كنكاش انجمن
 خان وردي هللا  بهبرانغار فوج نگاهباني و باشد هراول راجپوتان ساير  باسنگه يج راجه كه ساخت مقرر
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 و برانغار١ افغانان ساير  باخان مبارز و گرددپذير  تعلّق تفنگچيان جميع و خان اصالت و خان رشيد و
  .باشد مقرر سردار بر معهود دستور  بهقول فوج آرايي وصف شود چنداول جگراج

 برهمانا  و شدند روانه سحاب و باد شتاب  بهشايان آيين و ياننما توزوك اين  باهمگنان آنگاه
 کناربر آنجا و رسانيدند پرينده نواحي تا را خود زودي  بهنموده طيران بل سيران راه ساير در طائر جناح
 دارد رانحصا نهر همان در حصار آن نواحي آب که نآ بنابر است روان قلعه كروهي يك در كه آبي نهر

 بسياري كاه و مهيه نموده كوشش همت  بههمگي ركلش احاد تا سردار٢ از مردم همه و گزيدند منزل
 كمالاز  حصار پيرامون طرف همه در و است واقع هامون بر قلعه آن چون  وكردند جمع سپاه جميع

 و شود نمي يافت است دركار هيبس و ملچار پيشبردن جهت  بهكه نشيبي و فراز سرزمين آن همواري
 و كرد توان نمي ارگذ حصار پاي  بهسرتفنگ تير جاي چه قلعه رس توپ  بهسالمت ةكوچ سرانجام بي

 دهد مي بهم دست دشوار تامه ةاحاطقلعه جهت  جهات جميع در لشكر نزول آب كمي راه از معٰهذا
 شروع زمان انخ معاني اين وجود  باو دارد اشكال كمال حصار آن ةمحاصر راه چند اين از الجرم

 را ملچارها جميع خود بنگاه سوي از نخست نموده حصار ةمحاصر و گيري قلعه اسباب ةتهي در
 آن پيشبرد در شده نقب  مهمسركردن و سالمت ةكوچسرانجام  تعهدم خان يورد هللا و كرد قسمت
  .نمود اهتمام
 و مداخل استحكام و قلعه ضروريات سرانجام جهت از خصوص هگذرر همه  بهمتحصنان چون و
 تهم نداشتند لهبمقا و مدافعه جز كاري و بودند ساخته جمع خاطر حصار ديوارهاي مرمت و مخارج

 بودند زن ضرب و توپ دادن آتش و تفنگ و بان انداختن گرم روز و شب گماشته آن بر نهمت ٣تسپ
 دل و جان  بهآمده مطلب رفت پيش طلبكار نيز كارطلب آزموده نبهادرا منصور عسكر جانب از و

 از را غنيم مردم اوقات بعضي و شدند مي نثار جان و زخمي تن نچندي روزها اكثر در و كوشيدند مي
 و دارد مي تامه علل امر نقس در كه حقيقه قضاياي از و زدند مي٤ تفنگ  بهسركنگره و ديوار هاي رخنه
 قدراندازيهاي قدر كه آنجا از٥ ايام اين عرض در و دانند مي اتاتّفاق از را آن ينظاهرب نظران كوتاه

 ديوار هاي رخنه از شكافي جانب  بهنادانسته را تفنگچي اندازان برق از يكي چنانچه داد، روي قضاست
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 قلعه نگاهبان فرحان سيدي اًاتّفاق و١ داده آتش بود نموده گري جلوه  اودرنظر شخصي آنجا كه حصار
 بندوق اجل بازي دست ميانجي  بهكه بود اشتغال عين در ظفرآثار عساكر ملچار تفرج  بهآنجا از
 عدم آباد خراب خندق قعر  بهوجود حصاربند سرديوار از خورده گرفته خون رسيده قضا آن ةشقيق بر

 نهان راز ةبخي مانده پوشيده انجاود ولتد ياوليا بر معني اين متحصنان كاريهاي پخته بنابر و افتاد
 از نامي غالب كه آنگاه و ساختند آگاه صورت اين از را خان عادل ةنهفت که نچندا نيفتاد روز روي به

  .يافتند اطّالع حالت اين بر بيرونيان حال اين در شده قلعه داخل آمده فرحان سيدي جاي  بهبيجاپور
 دوران خان خصوص عظّام امراي عموم و سپهساالر  بامقدار عالي ةشاهزاد اسفندار شانزدهم

 مالزمت از بير نواحي درو  بود يافته تعيين فوج همراهي  بهالحال ثاني كه يافت گذارش چنانچه
 دولتخواهانصوابديد   بهو رسانيدند بود پرينده ةقلع كروهي سه كه كنساپور مقام  بهدهش پذير سعادت
 خاطر  باكهي مردم موضع همان در منصور عسكر توقّف از كه فرمودند اقامت روزي چند همانجا
 از چون و يابد ظهور سمت وجوه حسن  بانيز زمان خان كومك صورت اين در و نمايند شد آمد جمع
 نيم مرغ مانند چنانچه افتاد غنيم قدم ثبات و دل قرار اركان در تزلزل عالميان ةشاهزاد فرخنده قدوم
 پا و دست  بهزند تيغ بردم خودانه بي را خود گرفته سرزدن او از اختيار بي هنجارنا حركات كه بسمل
 را داد قرار همين داده قرار خود  بهرا چيز همه ناچار اضطرار و اضطراب٢ كمال وير از و ند درآمدزدن

 موكب روي بهرو اجتماعي هيأت  بهنظام بي مردم السيفةبقي و ساهو  باكه ساختند خود پيشنهاد٣
  .شوند اقبال

 دكن بخشي خوشحال حكيم  بارا خود پسر لهراسب كه خانان خاِن تابينان كهي نوبت روز در اًاتّفاق
 آن انصرام در نفاق اهل و بود فرستاده نگاهباني  بهخويشتن مردم و واال درگاه ايه بنده از جمعي و

 اطّالع مقهوران ن آقرارداد بر چون خانان خاِن و گرفتند كهي مردم همراهان بر راه شده فقمتّ انديشه
 جمعي شده خبردار معني اين از نيز دوران خان و شد سوار نيز خود ننموده فرستادگان  بهاكتفا داشت

 چون  وسازند خبر  بارا او صورت نآ در دهد رو فريقين تالقي اگر كه داشت باز خبرگيري  بهرا
 و گرديدند نمودار مقهوران آن سوار هزار ده نزديك رسيد سعادت معسكر كروهي نيم  بهساالرسپه

 قديمي حسيني و خان دارقلع  بهتاخته پيش تهور و تجلّد اظهار باب از ايشان جالدت ارباب از قوشوني
 رسيدن مجرد  بهنفاق و خالف اهل چون و برخوردند بودند خانان خاِن فوج قراول كه ديگر چندي و
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 را نايشا ناستوده روش نموده مصافها بدانديشان آن  بهمکرر خانان خاِن زدند انکيش وفاق بر را خود
 مقيد مطلقاً درگذشت حد از نظران كوتاه آن باالدوي و چشمي شوخ که ناي وجود  بابود آزموده
 لهراسب ليكن و قرارگرفت همانجا نگاهداشته همانجا را خود و نداده جلوي تيز  بهعنان نشده بديشان

 گذاشته را خود جاي غنيم ةصدم شدت از خوردي و زد اندك  بهاو چون و فرستاد ايشان امداد  بهرا
 كار آزمون سپهساالر درگذشت اصطبار و داري خويشتن از كار كه حال اين در رسيد خانان خاِن به
 يا غفلت١ ايشان فريب و كيد از كار نابه دكنيان اطوار بر اطّالع از ديگر روزگار فرسودگي وجود با

 آن و برداشت پيش از٣ را ايشان زده گروه آن قلب بر و  درآمدجا از٢ نيز خود ناچار ورزيدهن تغافل
 اسب ناخواه خواه خانان خاِن باره ديگر و ند درآمددستبازي  بهنموده چشمي شوخ باز نظران ناقص
  .تاخت باز روباه تازان گاو بر شيرژيان چون انداخته

 آن و كشانيدند خود يكلّ فوج طرف  بهرا سپهساالر است ايشان طور چنانچه رفته رفته مجمالً
 و كردند احاطه را همگنان ه درآمدخانان خاِن فوج سوي چهار از يكدفعه  بهفرصت كم صفتان اهرمن

 و داد شدن شتهك قرار خود  بادرگذشته سرجان از يكباره كار ةعرص تنگي بنابر آثار جالدت سپهساالر
 را خود مرتبه يك  بهاست سپهساالري و ريداسر ةالزم كه داري خويشتن مراتب پاس مالحظه بي
 دست سر بر دليرانه بهادري و تهور روي از نيز لهراسب و  درآمدخورد و زد  بهزده ايشان بر خودانه بي
 هناتههگُر و خود برادران  بابود خانان خاِن ةعمد نوكران از كه راتهور داس يشهم و  درآمدزدن پا و
 عالي خان آن وجهمت كه غنيم فوج از عظيم قوشوني  باسپهساالر آن راجپوتان از ديگر چندي و هاريِب

 كام افكنان خصم و كنان جدل همگنان که نچندا  وشد رو بهرو جههامو مراسم اداي قصد  بهبودند مكان
 وجود بنياد از افكن مرد هاي حمله باد  بههمه اين  باو نداد سودي گرفتند زني تيغ و افكني حريف از خود
 دآوردن  برميطينتان خس آن روزگار از دمار وزجانس تيغ ةشعل  بهو انگيختند  برميخاكساران آن بود بي

  .شد تيزتر ستيزشان آتش و بيشتر دركار ايشان سرگرمي
 زدند پا و دست داشته مبذول ساعي ولخذم چند مطرودي آن طرد و دفع در چند هر الحاصل

 دو يرشمش زخم  بهسر تا٤ پاي وار غالف و بودند دركار گرفته دريغ بي تيغ دسته دو آسا قبضه چنانچه
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 و آوردند جا  بهستيز باطل گروه آن  باآويز و تالش حق و دادند داروگير كنش و كشش داد داده١ دم
 همانا كه كارزار ميدان ةعرص خاك بر جريح برخي و قتيل بعضي كار عاقبت که نآ تا رسيد جايي به

 كماهي از ندورا خان چون و افتادند هوش بي و جان بي است دالوران عافيت بستر و راحت مهد
 پرداخته بودند پيكار ةآماد و كار مهياي كه خود فوج ترتيب  بهدرنگ بي يافت آگاهي معامله حقيقت
 پادشاهي گرزبرداران و قرارداد برانغار قوشون در فيروزجنگر بهاد خان هللاعبدا تابينان  بارا خان غيرت

 خان آن فوج در واال درگاه از الحال ثاني كه ايشان امثال و علي ناد و بيگو امير  طاهر خواجه مثل را
 خود كارطلب جوانان يکّهز ا چندي  بابودند پيوسته بدو الدنب از پذيرفته تعيين سمت آيين شهامت

 جرار ةمردان مرد پانصد و سوار هزار ده قريب  باشده آرا صف قول در خود و ساخت نامزد هراولي به
 كه فوجي بر را خود رسيدن عين در و شتافت خانان خاِن كومك آهنگ  بهدرنگ بي شايان توزوك اين با
 نيروي از خوردي و زد اندك  بهزده نددبو نموده گيرودار آغاز شعار شهامت كومك سزاوار آن عقب از

 دليرانه رداسر راست دست در كه جمعي قلب بر اپ همان هب و ساخت پريشان را ايشان ايزدي تأييد
 خود حد از دستي چيره و چشمي خيره شوخيها فرط بنابر برداشته را خود روي بهرو فوج و كوشيدند مي

 پادشاهي زوال بي اقبال همراهي اعتضاد و الهي تأييد استظهار  بهنيز را ايشان و تاخت دندبو گذرانيده
 و هداد كوششو  كشش داد سپهساالر مواجهه در كه٢ مخذول غنيم عظيم فوج  بابرداشته پيش از
مچون كه شيراوژن بهادران ساير با نيز خود و شد رو بهرو بودند انداخته را او٣ همراهان و داس يشه 

 رنگ خصم خون  بهچنگو  ناخن هبرآمد خدنگ زين ةگون بر فوج شكار قصد  بهافكن قوشون پلنگان
 روباه آن ةبقي صيد  بهستيز ةسرپنج نموده٤ اندازي شكار و نخجيرگري آهنگ نو زا باز و بودند كرده

 درياي بر شده خونخوار نهنگي هريک وقت مقتضاي  بهمقام اين در. داشتند تيز فرصت كم صفتان
 خورده غوطه محابا بي موج مرغابيان بسان زخّار محيط آن در و زدند غنيم افواج يعني مواج لشكر

  .ند درآمدخورد و زد و داروگير به
 تتق هالك ابر و بود زده كلّه اجل سحاب كران تا كران كه غنا و فنا نيسان آن در سخن ملخّص

 و باريد مي كارزار عرصه چمنستان بر چون باران افكن مرد پالرك يعني بال ابر رگ سوار يكه بسته
 افتاد مي مصاف صفوف خيابانهاي بر سوز عالم ةصاعق خروشان توپهاي و جوشان ديگهاي ميغ لكّه از
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 كديگري ١بر را روزان تيره بخت خرمن دالوران نيام از دريغ بي تيغ برق وزش ديگر سوي در و
 گشايان كمين خانه بلند كمانهاي قزح قوس از آهنگ رعد تفنگ از آتشين تگرگ بارش و سوخت مي
 سرد از انکيش راست تركش دستان  بيجا همه و بود ه درآمدپرواز  بهرانپ اجل چون زودگير تير ةژال

 سر از شعار رتهو بهادران طرف هر شده پيكان ريزان برگ گرم خزان غيرموسم در مرگ زمهرير مهري
 سنانهاي زار سوسن گلگشت  بهبودند گشته خرامان قامت قيامت سرهاي سروستان ةساي در اكيب بي

 قدان سهي چنانچه گشوده كمان برگشاد شوق آغوش تهور اهتراز فرط از ه درآمدستان جان ةبرچه
 هميان آن در و ندغلطيد مي خون ستان الله بر بركشيده در سركش رانبدل مانند٢ را دلجوي هاي ناوك
 نيلوفر و تاب سياه ةدشن سوسن دسته دسته و زدند مي سرهم بر فكلّتال نمايان زخم گلهاي احياناً
 هاي دشمني دوست فرط از که نچندا خالنيدند مي يكديگر كمرگاه بر حريفانه مبااله  بيشاداب خنجر

 گلوي از تيغ آب نازكي مقام قسم آن در كه رسانيدند جايي  بهايثار كار يكديگر دشمني هاي دوستي بل
 رسانيدند مي يكديگر خنجر و حلق  بهتشنه خون  بهخنجر و دشنه آب قطره يك بل داشتند نمي دريغ بيم
 دلدوز بيلك سوزن  بهيكديگر شكافته پهلوهاي كه كشانيدند سرحدي  بههم غمخواري٣ و بيمارداري و
 جراحت بر پيكان زنگار مرهم زخم در هم و دوختند مي شكاف جگر هارس ةمقراض  بهكرده فور

 طرفين از افكنمرد مرد چندين است مردان راحت خوابگاه كه رزمگاه ساحت در که نچندا انداختند مي
 خون و خاك  بهدهدرآور گرم خون جراحتهاي آن شاهد كشاده آغوش در تنگ دست روش اين به

 ديده آبدار زهر جوهر چشم يعني شكار رشي آهوان ةغمز صيد ةميان در شيراوژن هزبران بس و خفتند
 شده خوار خون ناوك دهانان غنچه ةعشو گرفتار شعار تهور دالور چندين و بستند بر زندگي از طمع
  .گفتند جان خيرباد گشته قامت صنوبر هاي نيزه دالويز پرخم كمند اسير

 جاوداني دولت يولياا امشم بر ايزدي تأييد وزشگاه از ظفر شميم و نصرت نسيم چون امر آخرو 
 بهادران چه شدند، مخالفان روي بهرو سرنو از يافته تازه روي باالي عالم عنايت بوي  بهالجرم وزيده
 از داشته گرم٤ آن استظالل  بهاستقالل پشت سبحاني ظلّ حضرتواال لواهاي ظالل در كه اقبال موكب

 همگنان اندوختند اندازه بي بازوي٥ نيروي و آسماني تقويت  بهكه اكنون بودند مستمال و مستظهررو  آن
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 آور حملهو خالف  نفاق اهل بر اتّفاق روي از يكدفعه شده يكديگر همدست اعتضاد آن اعتماد بنابر
 صاف باك بي ناپاكان آن نابود وجود كدورت از را مصاف ةعرص روي اثر صرصر ةصدم باد  بهو گشتند

 صورت انسان سيرتان اهرمن آن بدانسان بالجمله و تاختند ايشان دنبال از تعاقب طريق  بهساخته پاك و
 دين شهاب حضرت سرمدي دولت ياوليا يعني دين ميادين افكنان خصم سنان و تيغ برق ةلمع از

 مردودي آن چون و الكتابةحتفا تأثير از ديوان و شهاب مد از شياطين كه شدند نابود و نيست يمحمد
 گشتند گريزان طريقي  بهقاهره عساكر ةصدم از شده مغلوب ورمقه و منكوب و١ مطرود مخذول چند
 دولت هواخواهان حال اين در و نمود نيارستند محكم پا نورزيده قدم ثبات نيز خويشتن بنگاه در كه

 و بازگشتند آنجا از نموده ابقا تعاقب سيف ةبقي بر نصرت و فتح شدن روزي ةشكران  بهزمانه خديو
مخانان خاِن راجپوتان جمله از كشتگان و زخميان ديگر  باداشت كاري جراحتهاي كه را داس يشه 

 موكب بهادران از راجپوت دليران سواي و فرستادند سعادت معسكر  بهبرداشته غمخواري فرط بنابر
 خون ةلگونگ  بهچهره است مردان سفيدي رو باعث كه منكر خمهايز يافتن  بهديگرتن  چندين اقبال
 و نوشيده شهادت نوشگوار شربت يعني جاويد حيات زالل آبدار تيغ مردم از قليلي و بودند ساخته آل

 رب شمشيري زخم و سينه بر نيزه مزخ سه نيز٢ او كه نگاو چاليس زميندار اجيدهنّ پسر راو پتَنگ
 آن در كه پدرش اجيدهنّ و اندوخت برابر در سرمدي نيكنامي بود افتاده ميدان در هم رسيده سرش
 بهادران چون و بود مقيد دولتخواهي  بهآنچنان هم نشده متأثر پسر قتل از مطلقاً رسيد او برسر ميانه

 بعد كه عالميان ةشاهزاد اقبال وكبم  بهسعادت معسكر ظاهر در نمودند معاودت نصرت و ظفر همعنان
 مباركباد مراسم رسيده بودند فرموده توجه كومك آهنگ به درنگ  بياحوال حقيقت كماهي بر آگاهي از

 جانفشاني و جانسپاري حقوق دايآورد ا ازل خرد اديب  وپرور تيبتر آن و آوردند جا  بهتازه فتح
 سرشار ارادت و اخالص حق اداي در جداگانه را يکهر و فرمودند مهرباني و عنايت اظهار  بههمگنان
 ايشان كه خان نصيري و خانان خاِن خاصّه ساختند، شمار بي آفرين و تحسين موقع كار و حال فراخور

 محسن و مستحسن بسيار را ايشان تيخدم٣ نيكو ستوده جهد و جد و تردد و قدم اثبات و نتمكّ  بهرا
 حق در خصوص جميله مساعي بذل  بهخان نصيري هقعاو اين در كه است آن مقام حق و داشند
 از نبرآمد قرار كه مهلكه ةمهلك و مخوفه ةمخمص نوع اين از مكانواال خان آن تخليص و خانان خاِن
  .دارد اختصاص سمت تمام دتفر  بهدولتخواهان ساير از بود نداده خود  باآن
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 صوب  بهفرموده كوچ ناپوركُ مقام از را جالل و جاه موكب بلنداقبال ةشاهزاد مذكور ماه هژدهم
 لنديب فراز بر زمان خان گاه خيمه نزديكي  بهكه ديوار چهار در تبارواال آن منزل و شدند روانه پرينده
 موجل اجل موعد١ تقريب باب در گرفته خون پانصد قريب روز آن در و يافت قرار بود پذيرفته اساس
 سنگه پهار راجه ملچار  بهيعني خويشتن مقتل و سرمصرع بر و برآمدند قلع از ورزيده استعجال خود

 زخمي باقي داده كشتن  بهرا كثير جمعي خوردي و زد اندك  بهو ند درآمدزدن پا و دست  بهريخته بنديله
 ساير از نياورده كم پاي جانفشاني و يسرباز در ملچار اهل همگي و گرفتند پيش فرار راه كوفته و
 كه روزافزون اجهر مردم و خان اصالت تابينان و مذكور ةراج راجپوتان خصوص آمدند، برسر فدويان٢

  .برداشتند كاري زخمهاي باقي آمده كار  بهچند تني
 و آراسته قتال صفوف ترتيب اين دستور  بهبرآمده كهي مردم همراهي  بهخود خانان خاِن ماه بيستم

 زمان خان :رجورانغا، او تابينان و برادران  باو جهان خان سيد هراول. كرد راست جدال و جنگ يسال
 چندي  باخان يمرتٰض ،سنگه يج راجه :چنداول ديگر، جمعي و پرتهيراج ،خان رشيد ،ستَر سال راو و
 و داس هليتَب راجه و خان شجاعت سيد و گرفت قرار خود برانغار در و پناه گيتي درگاه هاي بنده از

 ساير و مالُوجي و داد يجا چنداول و انغاررجو فوج ميان در را نيازي و مبارك خان نيازي خان احمد
 برانغار مابين ديگر چندي و شال قاق داد كريم و جالير بيگ صالح و خان رزهيش  بارا دكنيان

 جمله و عمله و پيمودند مسافت كروه شش شايان آيين اين  بهچون و نمود مقرر بودن قرار چنداول و٣
 پيشتر رفته رفته گشته دورنمايان از مخالفان حال اين در و نمودند خود كارسازي بنياد  بهكهي بار كار

 مردم بسيار جهت در بندان تركش جميع و انغاررجو فوج مردم  بارا زمان خان الحال في .گرفتند آمدن
  .رسانيد نيارند بديشان مزاحمت غنيم كه داد ايستادگان قرار ايشان حمايت جهت  بهكهي

 زمان خان ،نمودند مراجعت پرداخته باز مهيه و٤ كاه آوردن فراهم از گروه اين همه چون و
 آن ،شدند گاه لشكر متوجه سپاه ساير و سپهساالر مانده دنبال در زماني خانان خاِن االستصواب حسب

 و اتّفاق  بهداشتند فرصت وقت انتظار و وقت فرصت انتهاز ايستاده دور از آن اين تا كه را مقهوران
 تاخت از شيردل آن و انداختند جلو بود ورزيده قدم ثبات مكان همان در كه زمان خان فوج صف بر
 قدم ثبات چون و نرفت جا از بودند انداخته اسب تازي گاو لباس در كه فرصت كم صفتان روبه آن
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 نمود ويبر  همگنان ميان در كه بازي دست اندك  بهو برنداشت كاهي  بهرا ايشان ةجمل هورزيد
 چون و گشتند زخمدار و كشته زمان خان مردم از قليلي و سرباختند انديشان كوتاه آن از كثير جمعي

 برو  رسانيده تهور و لّدتج اصحاب  بهسحاب و باد شتاب  بهرا خود شد خبردار واقعه اين از سپهساالر
 كام روزان سيه آن توزي كينه و كشي انتقام از داده جالدت داد و شد آور سرحمله زياده فرصتان كم آن

 را خود باز رفتند در  بهخيزان و افتان شده گريزان مخمصه اين از شرانگيزانآن  چون و گرفت خود
 ايشان رسانيده را خود خانان خاِن روش همان  بهو آوردند تركتاز جهان خان سيد فوج بر كرده توزوك

 ايشان بر١ نامدار سپهساالر و زدند مالُوجي فوج بر را خود باره ديگر و گريزانيده روشي بدترين  بهرا
  .آورد جا  بهمقام حق ستيزان باطل آن مالش و تنبيه ةدربار تاخته
 و خورد و زد در تقصيري فيروز جاويد عسكر سرداري باب در خانان خاِن وزر آن الحق و

 لشكر چنداولي كه سنگه يج راجه فوج٢ و آورد فعل هب قوه از بود مردانگي بالقوه آنچه ننموده داروگير
 كشش ةالزم كه چند امري از شده راهي كنان جنگ مخالفان  باراه همه مراجعت هنگام بود او ةعهد در
 ارباب دفتر در را خود نام آمده فاضل ايشان بر حساب همه  بهو نگذاشت باقي چيزي بود كوشش و

 امان و امن موطن  بهسالمت و عافيت زمان در او كهي مردم عافيت  ونمود ثبت جالدت و سعادت
 گروهي و خان يورد هللا ةميان ماه دوم و بيست رسانيده زمان و زمين خديو دولتي اوليا معسكر يعني

 بودند نهاده آغاز جويي پرخاش و چشمي شوخ آمده شعار جالدت آن ملچار مقابل  بهكه مخالفان از
 بسيار داروگير از بعد شده تيز لجا بازار و گرم جنگ ةهنگام رفته رفته و يافت وقوع بازي دست٣

 وادي  بهتافته مصافعرصة  از روي خالف اهل تندگش زخمدار و شتهك سو هردو از جمعي كه
  .شتافتند فرار

از  چندي و دوران خان و جهان خان سيد نوبت جهانيان ةشاهزاد االمر حسب كه هشتم و بيست
 همگنان چون ،رسانند تقديم  بهتحراس و نگاهباني مراسم شتافته كهي مردم  باكه بود منصبداران

 را خود غنيم سوار هزار دو نزديك گشته سپري روز گهري پنج و گزيدند همراهي سحر هنگام به
 شدند، راهي بودند شتافته كهي مردم همراهي  بهكه بهادران دنبال از باقي و ساختند نمودار اردو کناردر

 بنابر انديشان كوته آن حال اين در و فرستاد ايشان مواجهه  بهدالوران از جمعي  بارا لهراسب خانان خاِن
 خم پس راست روي نياورده برابري تاب و شدند پا پس دارمان سردار آن پيش از قدم ثبات عدم
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 را خود يمغن افواج چون و شتافتند١ رفتگان پيش پي از گرفته پيش فرار راه رفته رفته و زدند طريقت
 را كهي مردم اقبال موكب بهادران و نموده اندازي بان آغاز رسانيده همراهان ساير و جهان خان سيد به٢

  .شدند راهي ايشان همراهي  بهاستعجال سبيل بر گرفته ميان در را اثقال و احمال آورده فراهم
 چرخ و رنگ دو هرسپ هاي نمايي نيرنگ و ساز هشعبد روزگار ةبديعهاي  بازيچه از حال اين در

 باد اثنا آن در چون و درگرفت خرواري آنجمله از برخورده بار كاه شترهاي قطار  بهبان آتش باز، حقّه
 قطار اين از ه درآمدكشي زبانه  بهداشت زبان مخالفان  باهمانان كه زنهار بي آتش ةشعل بود وزش در تيز
 يكديگر در آدم و اسب چندين  بابسيار گاو و شتر زدن يكدم در چنانچه د،نمو سرايت قطارها ديگر به

 و خورد برهم جاوداني اقبال موكب توزوك افتاده سپاه در شورش ناگهاني ةحادث اين از و سوختند
 دست بنياد نهاده آغاز چشمي شوخ و آمدند پيشتر رفته رفته شده شيرك بيشتر باز روبه غنيم افواج
 او رسيدن تا طلبيده را زمان خان درنگ  بيرسيد خانان خاِن  بهخبر واقعه اين از چون و نمودند بازي
 چون و شد متوجه عقب از نيز عالميان ةشاهزاد اقبال موكب و نمود گاه جنگ آهنگ پيشتر خود
 عالي آن كه نبود اي همرتب در  مهمآن شأن  بهاهتمام كه براينبنا شد آگاه ايشان توجه از خانان خاِن

 درخواست و شتافت مالزمت  بهبازگشته حال در باشد بايد تصديع متحمل را منزلتواال مرتبت
 در ابرام و الجاح ةدرج از التماس دقائق باب اين در نموده سعادت معسكر  بهبلنداختر آن معاودت
 آن چون كه فرمودند نموده ابا االرسپهس ملتمس قبول از تبار عالي ةشاهزاد معني اين وجود  باو گذرانيد

 بود شده رو يك و يكسو معامله٣ شتافتن دنبال از و يافتن آگهي  باداده روي ناگهاني ياتّفاق ةقضي نار
 ديده مرتبه اين در شده خاطر كدورت و كلفت باعث و ندامت و غرامت مراتب نهايت رهگذر اين از
 كه معني اين از خانان خاِن حال اين در. نمايد ابدي٤ فتأس ةسرماي تحصيل تكليف  بهچگونه دانسته و

 و او و شد خوشوقت و خوشحال غايت  بهه درآمدجا از بود دولتخواهان كلّي اميدواري موجب
  .آوردند جا  بهايزدي شكر باب اين در گشوده بلنداقبال آن دعاي  بهزبان همگنان

 آورده جا  بهمهربان ةشاهزاد مکرم ممقد ذرع آفريدگار سپاس اداي از بعد نامدار سپهساالر مجمالً
 فيل هواخواه آن االلتماس حسب آخراالمر  ونمود سعادت ةعرص شاهسوار آن سواري فيل خواه در

 طريق  بهپرتهيراج و داس هليتَب راجه  باخود خانان خاِن آنگاه. آوردند كارزار ةعرص سوي  بهرخ سوار
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 كهاتكا  بابوده نعمت كافر ياقوت ةنبير ايشان سردار كه غنيم افواج چون و شد راهي پيش پيش يهراول
 ديده را سعادت موكب دور از راندند مي نموده جدا كهي مردم از بسيار گاو و شتر ديگر چندي و

 تنبيه و كهي مردم١ امداد قصد  بهكه يافتند آگاهي و ناختندش را سپهساالر و عالميان ةشاهزاد نشانهاي
 چون و دربردند  بهمفتي سر پا يك پايمردي  بهخود گذشته پايانچهار سر از ناچار شدند راهي ايشان
 از يونگدسار راجه و خان رشيد  باساخته جمع سنگه يج راجه نگهباني  بهاردو از خاطر زمان خان
 و داس هليتَب راجه همراهي  بهرا او خانان خاِن خان يدشر حال اين در بود شتافته اقبال موكب دنبال

 ةيربن نشان و تختا عقب از شانيا اتّفاق  بهمشاراليه خان چون و ساخت هيرا غنيم تعاقب  بهپرتهيراج
 ةشاهزاد. گذاشت انديشان كوته آن پي در نيز خود و٢ فرستاد عالميان ةشاهزاد خدمت  بهگرفته را ياقوت
 سپهساالر  باخود و داشت ارسال زمان خان كومك  بهرا خود مردم از سوار هزار قريب مقدار عالي

 مظفّر آورده جا  بهتعاقب مراسم شام وقت تا زمان خان و فرموده معاودت ظفراثر عسكر خيام مضرب به
 ناايش همراهان و٣ دوران خان و جهان نخا سيد جانب آن از و داد انعطاف را انصراف عنان منصور و

 نداشته روا تقصير فيل و اشتر از تعاقب لوازم در دوانيده روز آن  بهتا را مخالفان ديگر طرف از نيز
 بسيار آفرين داشته نمستحس و محسن را همگنان شايسته ترددات قدردان ةشاهزاد و نمودند معاودت

  .داشتند مبذول سرشار عنايت و التفات زمان خان حق در و آوردند ظهور به
 كهي مردم نگاهباني  بهبودند مقرر او همراه كه جمعي  بازمان خان چون مذكور ماه نهم و بيست

 فرصت اگر كه شدند سوار اراده اين  بهفانمخال كه يافت خبر سپهساالر حال اين در ،بود شتافته
 آنجا از نقب كه ملچارها از بعضي نگاهبان  بهدهد دست وقت مساعدت و بخت موافقت و كند اقتصا

 براينبنا. ندرب كهي مردم برسر تاخت نمايدن روي مدعا وفق بر مطلب اگر و نمايند دستبردي سرشده
 پيكار مهياي و كار ةآماد كه نمود تأكيد ساخته خبردار يمعن اين از را ملچارها اهل همگي خانان خاِن
 رفتن از زبا روباه غنيم افواج چون  وشد كهي مردم سمت  بهروانه زمان خان حمايت  بهخود و باشند

 و ياقوت ةنبير و رندولَه شامگاه انگاشته خالي نيكمرداف بيشه شيران از را اردو يافتند آگهي سپهساالر
 ملچار هر اهل برسر كرده پياده را كثير جمعي و ايستادند سواره٤ آمده هاملچار نزديك  بهمقهوران ساير

 بود او تعهد ةعهد در ملچارها جملگي نگاهباني و كار آن پيشبرد كه خان يورد هللا و فرستادند
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 و تير ضرب  بهيافته اندازه بي نصرت مدد و تازه نيروي پادشاهي اقبال همراهي و الهي تأييد تضاداع به
 ساخته زخمي را كثير جمع و انداخت مصاف ةعرص دررا  خالف اهل از تن هفتاد نفس يك در تفنگ

 برداشتند كاري زخمهاي نيز جگراج اجپوتانو ر او مردم از چندي جانب اين از و پرداخت خود كار به
 و بردند بيرون سر پا تك  بهداشته باز مراسم اقامت از دست قدم ثبات عدم بنابر مخذوالن عاقبتو 

 پيشفرا سعادت١ عسكر معاودت راه رسيده خانان خاِن  بهمقصد نزديكي در مخالفان شكست خبر
  .رسانيد لشكر  بهسالمت قرين را كهي مردم همراهان  بانيز مانز خان و گرفت

 راجه و زمان خان و جهان خان سيد سپهساالر ديد صواب  بهعالميان و عالم ةشاهزاد فروردين دوم
تَر سال راو و سنگه يجكَ راو و خان مبارز و سكه فرمودند نامزد را پادشاهي هاي بنده ساير و نر 

 و غفلت  باخواب عارضي غفلت انضمام عين در را خردان غنوده آن ريخته غنيم بنگاه برسر سحرگاه
 پنجشنبه شب از چهارگهري عالي مثال امتثال موجب  بههمگنان چون و نمايند بليغ تأديب و تنبيه الي

 غنيم مردم قضا رسيدند، بدانجا شده سپري روز از پهر يك و شدند مقصد  بهمتوجه مانده ماه سيوم
 برنيامده خواه خاطر وفق بر موافقان پيشنهاد آن بنابر بودند دربرده  بهرا اسباب اكثر٢ شده خبردار مقهور
 بسيار دمآ و  درآمدتصرف  بهايشان بار غلّه گاوان دانگ دو برق  باداشت ازب آن  بهكه گاو پانزده٣ همين

 آن در پنِدت مراري برادر مودهوجي زن و شدند اسير بود هراول كه سنگه يج راجه مردم دست به
 ةبهان  بهعاقبت نموده تلبيس و تزوير بنياد نداشتند او حال معرفت همگنان چون آمدهدر دست  بهميانه

 و عجز  بهشروع لباس اين در داشته گاه عبادت فالن پرستش ةاراد كه هيمرتاض است زني برهمن که نآ
 طبقه بدين كه عقيدتي فرط از بخشوده او زاري بر طائفه آن شده، راجپوتان زينهاري و نمود جزع

 رد كه واال مناصب اببار از برخي و زمان خان و جهان خان دسي چون و داشتند باز او از دست ارندد
 بنگاه اسباب  باكه غنيم افواج بر را خود سنگه يج راجه كه شدند خبردار بودند آرا صف قول جوف

 دست  بهسرعت يكران عنان آن بنابر ست اخورد و زد گرم زده بودند پيما مرحله تمام شتاب  بهخود
 فوج  بامذكور مودهوجي كه يافتند آگاهي الح اين در چون و نمودند او كومك آهنگ سپرده عجلت
 يعدوبند٤ ةسرپنج نياورده كم سرپاي زياده آن زا مردانه شيرمرد آن و گشته نبرد هم خان مبارز

 ساير و جهان خان سيد و آورده خان مبارز امداد  بهروي زمان خان راه اين از برگشاده دستي چيره به
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 نژاد افغان مبارزان  باخان مبارز ،مانز خان رسيدن مجرد  بهو شدند متوجه مرام همان انصرام  بههمراهان
 غنيم ناموران از چندي و نمودند مبادرت نفاق و خالف اهل زترابم باب در اتّفاق  بهيافته ديگر دلي
 عاقبت و برداشت تير زخم دو مخذول هورمق مودهوجي پيوسته مجهنّ المصير بئس  بهنيز مرتبه اين در

 را انبوه گروهي و١ آوردند جا  بهتعاقب مراسم كروه چهار قريب تا رانده مصاف ةعرص از را مقهوران
 جاويد دولت اولياي ساير مانده باقي روز از پهر يك و دادند مفر و مقر فرار دارالبوار  بهجريح و قتيل

 مردانگي و مردي ةسرپنج نيروي  بهنيز ايشان كه سنگه يج راجه و جهان خان سيد خصوص فيروز
  .شدند ملحق اردو  بهغانم و سالم بودند داده سزا  بهگوشمال را خود غنيم

 طريق كارفرما بخت راهنمايي بر خان عادل تامي معتبر از نامي ابوالمعالي سيد مذكور ماه پنجم
 مرحمت  بهشده توجه نظر منظور و رسانيد عالميان ةشاهزاد مالزمت  بهرا خود گرفته پيشفرا انديشي به

 شد كامگار خاطر مراد بر سوار هفتصد و ذات پانصدي و هزار منصب تجويز و فيل و اسب و خلعت
 نقب كار قاهره دولت اولياي ةجميل مساعي بذل وجود  بامحاصره مدت طول عرض در چون و
 باد آن را بقي ما و آمد برمي آب نقبها بعضي از چه رفتن پيش دلخواه وفق بر مقصد و رسيدن جايي به

 آن اهتمام بنابر و بود سرشده خان يورد هللا ملچار از كه نقبي سواي تندشابان مي برده پي خاكسار پايان
 سالم مذكوره آفات عروض از آورد مي جا  بهباب آن در تمام كوشش كه نشان شجاعت طلبكار خان
در آن  آتش كه شدند آن بر همه اتّفاق  بهدولتخواهان الجرم بود رسيده شيرحاجي ديوار پاي  بههدمان

 و دادند آتش خود حضور در را آن شتافته بدانجا سالمت كوچه راه از عالميان ةشاهزاد آن بنابر. زنند
 چند روزي ،نگشت گشاده باشد يورش درخور فسحت شير خان  بهكه راهي و پريد برج يك٢ چون
 دادند آتش نيز را آن چون و شود آماده بود رسيده پست ديوار نزديك  بهكه ديگر نقبي كه كردند صبر
 ماه يكم وسي  نرسيد بهم بود٣ مقصود گشادگي ندانچ شده وا رخنه مايه اندك هم مرتبه اين در

 علوي و نژاد فاطمي خان آن و ريختند خان اصالت ملچار  بهبودند تن هزار بر زياده كه غنيم از جمعي
 اداي آمده جانسپاري و سربازي كمحر هاشمي نجدت و شهامت يعني اصلي شجاعت رگ را انتساب

 زده پا و دست چندان انگيزشر چند يستيز باطلآن  برابر در خود ذات بهو ٤ نمود لهبمقا و لهتمقا حق
 برسر پا همان  بهناچار نساختند كاري اينجا در چون و شدند جا بي و پا بي ايشان كه ورزيد قدم ثبات
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 چند روباهي ةگلّ آن  باچندي كهيله  شيران مانند نيز بنديله يكجهت يكدل دليران .رفتند جگراج ملچار
 ميان در تفنگ و تير جنگ هنگام متمادي مدتي آورده جا  بهمقاتله و مجادله مراسم دله ده دوريه

 كه ديگر سران زياده  باداده كشتن  بهرا تن چندين مقهور مخذول ةفرق آن عاقبت و بود گرم همگنان
  .شدند فراري نكرده فوت را هزيمت فرصت بودند داده كاري زخم  بهتن

و  بود فرستاده يربِ سمت  بهغلّه تحصيل تهج  بهرا خود مالزم پنِدت كاكا ،خانان خاِن سابقاً چونو 
 دور تدبير براينبناو  ندبود داده راه خاطر  بهناصواب ةانديش و سرراه رفتنگ باب در شده لعمطّ غنيم

 ارديبهشت دوم و بيست در اًاتّفاق شده راهي بدانجانب سوار هزار چهار قريب  باياقوت ةنبير كار از
 ةدربار و رسانيد تبار عالي ةدشاهزا عرض  بهرا كار حقيقت يافته آگاهي ايشان واهي ةاراد از خانان خاِن
 دهد رو راه هر از كه خواست دستوري شده جد  بهسران زياده آن گوش تافتن و خردان غنوده آن تنبيه

 درست ةانديش و صائب رأي مقتضاي شير خان  بهچون و٢ نمايد رايان ١آن بيهوده  بهنمايان دستبردي
 اين تصويب عالميان ةشاهزاد٣. بود انسب است ايشان دلّ  بيعلّت هك خالف اهل بنگاه اختنت نخست
 اقبال معسكر نگاهباني به را برادران از ديگر جمعي و خان زتا يکّه و لهراسب و جگراج و نمودند معني

 بنابر سرشار اخالص و ارادت روي از سپهساالر چون و فرمودند نهضت ةاراد نيز خود داشته ٤ربا
 يشنهاد اين از نژادواال آن تقاعد باب در نبود راضي عالميان ةشاهزاد تصديع  بهحركت و ايلغار مشقت

 و جهان خان سيد  باخانان خاِن چنانچه دنرسي جايي  بهرسانيده حاجال و ابرام سرحد  بهرا خواه در
 و خان مبارز و ستَر سال راو و خان شجاعت سيد و سنگه يج راجه و زمان خان و دوران خان
 قصد  بهاردو ظاهر در اي لمحه و گشتندروانه  انتساب سعادت ركاب در بهادران ساير و خان يمرتٰض
 :يافت قرار دستور بدين صفوف ترتيب و توزوك که نچندا افتاد درنگ اتّفاق همراهان جميع الحاق
 و ستَر سال راو و زمان خان برانغار ،دوران خان چنداول همراهان، ساير  باجهان خان سيد هراول
 بهادران، از قيوج همراهي  بهخان يمرتٰض و خان شجاعت سيد جوانغار خان، مبارز از جمعي و خان مبارز
 اين  باچون و پناه گيتي درگاه هاي بنده ساير و داس هليتَب راجه و سنگه يج راجه و سپهساالر قول
 داد قرار و عالميان ةشاهزاد توجه از غنيم نرسيده هنوز شدند پيما مرحله مقصد سمت  بهشايسته آيين
 داشته ارسال دست دور محال  بهرا خود اسباب و بودند نموده خود كار ةانديش يافته آگاهي پادشاهي مردم
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 افتاد اتّفاق فريقين تقارب چون و بودند ايستاده پيكار ةآماد و كار مهياي سواره داده آتش را ١هاپرچ و
 تاخته ايشان بر زمان خان و نمودند اندازي بان بنياد شده خودنما برانغار فوج در نفاق اهل از فوجي و
 خان سيد و ساخت پريشان و پاشان ايشان پراكنده٣ ةانديش چون را٢ انديشان تباه آن نخستين ةحمل در

 راجه و درآمد داروگير  بهگشته مواجهه بودند شده جو پرخاش او روي هبرو كه گروهي  بانيز جهان
راجه و سنگه يج و آوردند جا  بهمعاضدت مراسم شتافته نشان شجاعت خان آن امداد  بهداس هليتَب 

 ديگر وي باز زور و٤ لِد نيروي موافقان موافقت اعتضاد و پادشاهي اقبال همراهي اعتماد به مذكور خان
 تاخت پي از انداخته پيش را بدانديشان آن وفاق و وفا اهل اتّفاق  بهو برداشت پيش از را ايشان انداخته

 و درآمد جا از عاقبتان بد آن تعاقب انداز  بههنگنان عقب از بود ظفرپناه سپاه چنداول كه دوران خان و
 جهان خان سيد  باو رسانيد نالي  بهرا خود رسيده يكسو از بود پرداخته خود غنيم از كه نيز زمان خان

 آورده جا  بهكوشش و كشش حق و دريافتند را مخالفان تافتهش پيشتر بيشتر همه از داس هليتَب راجه و
 برادر سنگه وبها و ساختند خيم در طريد را تعاقب السيفقيةب و اسير و قتيل و جريح را كثير جمعي
 و سر  بيرا تن چندين و نموده دنمايانيترد راجپوتان از جمعي با پرتهيراج پسر و داس هليتَب راجه
 خورده كاري زخم كس چند خورد و زد عين در ايشان همراهان از و انداختند هالك خاك بر سپر بي
  .آوردند دست  بهمردانگي و مردي سرخي است مردان ييرو تازه ةغاز كه نمايان جراحت خون از

 غلطيدهدر  مركب از بود او  بامخالف سپاه ساالري ظاهر  بهكه مراري گريز راه طي درو 
 قسم اين در داشته منظور خوارگي نمك حق او مابين سالحداران از سرگذشته و افتاده خواري خاك به

 مدبر آن و ساخت سوار گيراب  بهرا او باره ديگر آمده فرود٥ اسب از و نمود حيات ايثار نازكي وقت
 كندن جان صد  بهخود سپرده تيغ پاي  بهرا بيچاره آن دانسته خود مفت را غنيمتي گونه اين خود
 و ديده را خود٦ جان آمده پايين كبمر از مخمصه نوع اين در كه رسيده اجل آن و دربرد به سر

 گاه عرصه در فتح دشاه نمايي جلوه از پس مجمالً. رسيد پايان  بهعمرش بود نموده او فداي دانسته
 احوال  بهدلگراني بنابر همه از پيش نمودند جمع رهگذر همه از خاطر چون جهانيان ةشاهزاد شهود
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 اقبال معسكر  بهروز آن آخر بهادران ساير و بخشيدند ارتفاع را معاودت لواي سعادت قرين اردو
  .گرديدند داخل

  رپو برهان دارالملك  بهمقصد برآمد پي است منصور انصراف عنان يافتن انعطاف ايام اين سوانح از
 روزگار تأخير و تعويق حيز و وقت گروگره در اشياء ساير بودن رهين چند هر واقعه اين ةواقع علّت و

 كه يورش اسباب ةتهي عدم نخست. آمد معني اين صوري ببس  بهنيز همتعدد امور ليكن و است
 ديگر شد، مذكور چنانچه آب جوشش بل تراوش فرط رهگذر از. بود قبن نرفتن پيش جمله از

 بلكه المقدور حسب سپهساالر که ناي تا آن عالج تعذر و دواب عليق نايابي بنابر ظفراثر عسكر عسرت
 كوشش و كشش ليكن و داشت  ميمبذول جميله مساعي زده پا و دست باب آن در امكان فوق ما

 نمانده كاه و هيمه جايگاه هيچ زياده و كروه ده تا چه ماند فرو گري چاره از كار آخر در نداده سودي
 تردد آن اطراف عرض و طول در كروه بيست ده از بيش رفت مي كهي  بهلشكر كه نوبت هر و بود

 چنگ  بهدواب ةيكروز خوراك١ جدل و جنگ و حيل منصوبه صد نصب و ثقيل جر هزار  بهنموده
 نپرداخت وفا وقت شد مي اوقات تضييع و لشكر تخريب باعث كه بسيار شد و آمد از و آوردند مي

 كه بود نفاق وجود تر عمده همه از و نمود نمي نيز حصار تسخير اسباب سرانجام و محاصره لوازم
 امرا ساير و سرداران باطني كدورت صورت در چون و شد مطلب برنيامدن علّت و اتّفاق عدم باعث

 مطلوب معني نرفتن پيش گردد مي منجر عسكر آحاد آزار و اهوا اتّحاد عدم  بهرفته رفته ضرورت  بهكه
 و حدوث يمبدا بيان٢ نپرداخته بدان الجرم. باشد نياز تبيين و اظهار  بهكه است ظاهرتر آن از

 اضرام طغيان باعث و افروز شعله سوز خرمن آتش بل افكن بر بنياد كن خانه سيالب اين ظهور منشأ
  :دنماي مي آن

 كومك را سپهساالر دوران خان كه وقتي در كه بود آن وجه بي٣ نفاق اين شدن ناشي وجه مجمالً
 خانان خاِن كه هافتاد افواه در ناگفته يا گفته او زبان از پذيرفت گذارش جايي در چنانچه نمود وقت به
 شد پيدا رنجش ةماد سخن اين از رسيده خان  بهمعني اين فتهگ گفته و يافت نجات قتل از من سعي به
 بودند خاطر آزرده خانان خاِن ناهنجاري و بدسلوكي از مناصب ارباب ساير و امرا اكثر که نآ بنابر و

 دوران خان  بهنامناسب سخنان و نامالئم گفتگوهاي نيز سپهساالر زبان از و درآمدند نمامي  بهيافته وقت
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 آتش هميان در رفته رفته است كينه و حقد شعله دةافروزن حقيقت در كه ييها يانگيز فتنه از و رسانيدند
 جاي چه آن از بعضي ساختن پوش خس امكان مدارا و مواسا هاي خودداري  بهكه شد افروخته بغضي
 و ظهور باطني امر اين١ روز  بهروز كه كشيد بدانجا كار تا بست نمي صورت وجه هيچ  بهآن همگي

 سريم مرض آن شرارت شراره طرفين حمايت و جانبين جانب رعايت راه از و نمود بروزنمايان
 در كه عداوت ةبخي همگي ميان در كه رسيد جايي  بهفساد ةماد زور  بهعاقبت و كرد سرايت همگنان به

 و ناگوار ةلقم اين هضم ةحوصل يك هيچ چه شد، اارآشك نهاني يها دشمني افتاده كار روي  بهبود لباس
  .درگذشت مدار از كار شده ظاهر باطني امور بالضرور نداشتند گلوگير ةغصّ اين فروخوردن
 كش هيزم چين سخن از كه هر از و  درآيدكشي شعله  بهكسي ةسين ةزاوي در كه كينه آتش آري

 نمدا غمز زنيك چشم  بهلحظه هر و نمايد وا نطرفي دست و را خود ةميان در درآمده افروزي آتش به
 افتد كارگر او افسون و دمدمه راه دو اين از دميده دم مدگويياخوش سرگوشي هب نفس نفس گردد زن
 كه مزمن كه است مرضي نه درمان بي٢ درد اين و فرونشيند محيط درياي آب  بهكه است آتشي نه آن
  .گردد دواپذير مسيح نماييمعجز بل افالطون گري چاره به

 از وييگ صواب و خيرخواهي تاعان و امداد و كومك رسم كه شد آن باعث معني اين مجمالً
 در كوشيده يكديگر كار شكست  بههمگي بلكه گشت پايمال هميان در سپاه احاد تا گرفته سردار

 داده خطا كنكاشهاي باب هر در يكديگر رغم  بهو نمودند مي بذل جهد و جد هم بازار رونق افسردگي
 قراردادها و تدبيرات از را غنيم كه كشيد بدانجا كار عاقبت و دنديد مي بود مفسده عين كه مصلحتهاي

 نرسيد انصرام  بهپيشنهادي و ي مهمقطعاً و نرفت پيشاز  انديشه هيچ پس آن از چنانچه ساختند، مي آگاه
 ميان در بود لشكر مراجعت ةتام ةخلّ اخير و جز حقيقت در هك برشكال موسم قرب معاني اين  باو

 توقّف اين از بيش كه دانست و رسيد مقام بدين معامله كار سرانجام كه٣ ديد سپهساالر چون. آمد
 و ها بيني پيش روي از الجرم رود نمي پيش از كاري معٰهذا شود مي همگنان خرابي مزيد باعث
 خواه در عالميان و عالم ةشاهزاد از و داد قرار تأخير  بهرا قلعه تسخير تهدانس و ديده ها انديشي عافيت

 ايشان دلنشين و نيخاطرنش خود اعتقاد بنابر معقوله وجوه  بهرا معني اين و نمود معاودت دستوري
 حقائق دقائق كماهي از كماينبغي بوده خبردار كار حقيقت از آگاه حقائق ةشاهزاد که نآ  باو ساخت
 جميع در كه بودند فرموده مرتبت خالفت حضرت مکرر چون ليكن و داشتند آگاهي رجاتد اعلي
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 اطاعت بنابر صورت اين در ننمايد تجاوز تجويز وجه هيچ  بهخانان خاِن ديد صواب و صالح از مراتب
 قبول  بهناچار شود مي پروردگار حضرت تعطا به منجر معني در كه بزرگوار والد حضرت ةفرمود

 ويزادست را برشكال رسيدن خصوص وجوه، از بعضي نموده طلب را امرا ساير و فرمودند رتدمبا
  .دادند ارتحال كارسازي دستوري را همگي ساخته معاودت١ وجوب
 ةعربد بيم از و دادند در »السبيل علي حي« نداي كوفته رحيل طبل پرينده مقام از خردار دهم٢
 که نآ از قبل كند مي رپ را مسكون ربع و خالي را محيط بحر يكدم  بهكه شكالي بر سحاب فيالن

 هواي و آوردند مي شغب و شور لب بر كف امواجش بدمست شتران كه سيالب بند طلسم منصوبه به
 اقبال موكب طريق بندند فيل و اسب و پياده و سوار بر سرراه داده سرجاي در آشوب و شورش

 چهار سه قطع از بعد و شدند رپو برهان متوجه كوچ در كوچ نهاده راه به رخ سحاب و د  باشتاب با
 كرده كوچ بير ةپرگن كروهي هژده ريوهگ مابين از منصور عسكر كه مذكور ماه چهاردهم روز مرحله

 در حقيقتاً كه تازي مركب آمده نزديك  بهرفته رفتهو  ساختند دورنمايان از را خود رمقهو٣ مخالفان بود
 و چشمي شوخ روي از که نچندا كردند آغاز است تازي گاو عين بازان روباه آن از شيرمردان برابر
  .نمودند اندازي بان بنياد آمده انداختن بان لهي برسر سري خيره

 و ستَر سال راو و زمان خان تعهد ةعهد  بهفيروز جاويد موكب چنداولي نوبت روز آن در را قضا
 يز مهمخار  بهرا عنان آتش بادپاي بارگي همگنان الجرم. بود مقرر ديگر چندي و کَرن راو و جگراج

 اقبال فتقمرا بخت موافقت بر اعتماد و اتّفاق هب و درآورد جاي از يكبارگي ساخته لگام گرم انگيز آتش
 تاختند بودند رسانيده دستي چيره  بهكار چشمي خيره از كه نظران كوتاه آن بر نموده اللّهي ظلّ حضرت

 نموده پيشنهاد چنداول فوج امداد رديگ چندي و خان يمرتٰض و سنگه يج راجه برانغار فوج از و
 برق چون عقب از نموده ياران پيروي برانغار فوج از خان خليل و خان اصالت و. انداختند اسب پي از

 خس آن بنياد نگيختهبرا كين صرصر نخستين ةحمل باد هب و زدند روزان سياه آن خرمن قلب بر سواران
 و شوند مي مطلق معدوم بلكه ناپيدا ةمروحتحريك  نسيمي بل به حركت  بهكه را صفت مگس٤ طينتان

 صفاي عدم و دماغ كدورت باعث و آرند مي هجوم شده مخلوق ساعت در همانا فرصت هنگام  بهباز
  .دادند  درفنا باد  بهگردند مي فراغبال ةهنگام برهمزن گشته وقت
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 خصم و زنان تيغ انديشان ناعاقبت آن عقب از چندان شتافته ايشان عاقبت از همگنان مجمالً
 شير تازان يکّه و گذرانيدند در بود كرده كوچ پناه نصرت سپاهكه  جاي از را همگي كه شتافتند افكنان
 پياده حيات١ اسب از گيرودار ةعرص در را كار نابه گروه آن نامورسوار  صد از زياده زور فيل صولت
 و راندند فرار وادي  بهزخمدار و خسته و كوفته نيز را كثير جمعي و فرستادند ممات ةخان  بهنموده
 مقهور و مغلوب كه را منكوب مخذوالن آن و آوردند دست  بهبسيار اسب نموده دستگير را چندي
 در دور از زياندا بانبل  بازي دست هواي ديگر كه دادند سركوب و گوشمال نوعي  بهبودند ساخته

 نشد سربند ركاب ةخان در ثبات پاي جا هيچ را يك هيچ خويش اوطان ساير بيجاپور تا نداده سرجاي
  .نگرديد عنان مصافحه اشياي مكان هيچ در همگنان دست بل

 ساير و زمان خان و دوران خان و خانان خاِن  باعالميان ةشاهزاد اقبال موكب سخن ملخّص
 هلمعام کيفيت چون  وشد رپو برهان داخلسال حال  تيرماه دوم تاريخ  بهانتساب سعادت ركاب ملتزمان

 و كردار سرتاسر گرديد نظير گردون سرير ةپاي واقفان زد گوش جنوبي ممالك اننويس واقعه انهاي از
 ٢اين ساير چنانچه ،شمرند ناخردمندانه حساب بي بل گرفته ناستوده و نكوهيده را سپهساالر تارگف

 نحوي نحضرتآ رطعا خاطر بر همتعدد وجوه  بهنبود سبحاني ظلّ حضرت مرضي وجه هيچ  بهكه معاني
 و فرمودند كوهشن غائبانه را او٤ آورده مبارك زبان به٣ را او ةناسرداران هاي شيوه همگي كه نمود گراني
 كه را او شنيع علم نخستين نخست چنانچه شمردند بر نموده تزييف را او ناسره ٥آراي نقود از يك يك

 تسخير ٦جهت  بهتكليف عين حقيقت در كه درخواهي  بهعالميان ةشاهزاد دادن نهضت از است عبارت
 مذمت بسيار دانسته ناپسنديده نهايت بي گهاتي باال  بهاست بخت همايون تحت هاي نده برب قلعه

 همگي و نمودن واال درگاه هاي بنده و سرداران٧  باانهاررداسن روش بي سلوك قياس اين بر و فرمودند
 نفاق راه كرده انگيز فتنه چينان سخن حرف  بهگوش و ساختن خاطر رنجيده و دل رميده خود از را

 خرد ضعيف رأيان تباه قول تقويت  بهرفته رفته بلكه آمدن از اصالح مقام  بهآنگاه گشودن همگنان
 خطا رأي تصويب مراتب اين از بعد تر عمده همه از و ساختن آماده مفسدان فساد ماده و پرداختن
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 و ازگردانيدنب پور برهان  بهمقصد نيل و مراد برآمد  بيرا عالميان ةشاهزاد و نمودن معاودت پيراي
 كه يافت صدور وقيع توقيع مطيع گيتي شاهنشاه مطاع جهان فرمان خالفت موقّف از الحال في بالجمله
 سعادت بلنداقبال آن جالل و جاه موكب در كه كامگار رونام يامرا ساير  بامقدار عالي قدرواال ةشاهزاد
  .نمايند معادت واال درگاه  بهتوقّف بي بودند پذيرفته تعيين
 روش موسيقي فن در يافته خطاب ١»براجمهاكِِ« ينوال ادر كه نتكالو گناتج مهر چهارم و يستب
 اين سرتاسر در عاليه مضامين و بديعه معاني ابداع و تصانيف دلنشين نغمات تركيب خصوص هند

 آنجا صانيفت تأليف براي اعلي االمر حسب كه الهور ةدارالسلطن از ندارد خود همسر و همتا كشور
 بندگان نامي نام  بهمدت اين در كه ٢درپت دوازده رسيده خالفت موقّف سبو زمين  بهبود نموده توقّف

 اعلي سمع  بهواال انجمن در ندبود ساخته مؤلّف مختلفه نغمات و بكر معاني بر مشتمل حضرت٣
 و افتاد قدردان سنج هنر پادشاه رس دقيقه ياب حقائق خاطر و اقدس طبع دپسن غايت  بهو رسانيد

  .شد مرحمت و بد بود شده همسنگ كه روپيه پانصد و هزار چهار گشته ترازو همر ز  باآنحضرت عنايت از
 آن ابيات ساخته دولت اصحاب و ملوك نام  بهكه همؤلّف نغمات تصنيف از است عبارت٤ ترپدو 
 ةطبق اين كه هنود معبود نشَِك ريِش نام  بهتصنيف معني  بهكه »تپ نشَبِ« آن و باشد يشانا ثناي و مدح
 راجه مخترعات از هردو ندا قايل تعالي حق حلول يعني وتاراَ هب مبطل آن حق در کيش باطل ةعقيد واهي
 مدار مذكور مان ةراج زمان تا باستان عهد در كه شد آن ابداع علّت  واست گواليار ةراج ونورتَ مان
 ٧دوهرو  ٦ندچ و ٥تِبكَ را آن كه بود عمل و صوت از نوعي بر سرود و غنا در هندوستان اهل
 بالد ساير در واليت آن از موسيقي علم فنون كه بود كرناتَكَاهل  لغت  بهآنها نظم چون و خوانند مي
 چندان نموده پسند تنها نغمه ٨حسن  بهآنها از كشور اين اهل زبان آن اشكال كمال بنابر يافته انتشار هند
 نغمات تأليف و موسيقي فن در مهارت نهايتكه  مذكور ةراج الجرم نداشتند معاني از سرشار ذوق
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 ةبرآورد و كرده تربيت است علم اين اهل پيشواي كه گوالياري يخشوب كناي چنانچه شتدا مطربه
 مذكور كناي رفته رفته و ساخته منسوخ را آنها نموده وضع دهپ نشَبِ و درپت گوالياري لغت  بهاوست

 طرز اين كرده جا  بهآيان تصرفات آنها در نازك طبع دقّت  بهاست اعصار و قرون فريد فن اين در كه
 تمام در آنجا لغت كه١ گواليار نايك دوجو راجه توجه  بهباز عهد نآ از و رسانيد كمال سرحد  بهرا تازه

 لطف و گفتار مالحت و زباني شيرين و ييگو لطيفه  بهاناث و ذكور زا آن اهل و است سند٢ هندوستان
 ضرب و نطق توافق و آهنگ و اصول درستي و صوت حسن و فهم دقّت و طبع نزاكت و تکلّم

 باب از كه مذكور نايك تصانيف و شده٣ موسيقي فن منبع و نغمه معدن اند المثل ضرب مورد مثلي بي به
 ٤گيرند مي گوش آن استماع از فن اين قدرت صاحب استادان كه است قادرعبدال خواجه هاي كارنامه

 سرزمين آن اهل از بهتر جا هيچ در كشند مي هوش گوش در غالمش شادي شاگردي ةحلق بلكه
  .خوانند نمي ناايش خوبي  بهبلكه ندارند ياد

 او ةآواز گلبانگ چنانچه بوده خود بعد و قبل قرون وحيد بلكه عصر ةيگان كه مذكور نايك مجمالً
 هندوستان بوستان خرم حد چهار اهل هوش گوش ةآويز دستان هزار صوت حسن صيت چون

 امتياز اوست خصائص از كه وجه چندين  بهفن اين مهارت اصحاب از بود شده كشور هفت جهت به
 كه را »٥پكاوج« خوانندگي عين در كه بود كرده ضم نحوي  بهباهم را عمل و علم که نآ لهجم از .داشت
 فن استادان چنانچه. نمود مي توافق كمال در ضرب و نطق مراعات نواخته اهليلچي شكل  بهاست دهلي
 توانستند نمي او رستيد  بهدارند مي نگاه آن تال و ضروب ريخت ثقيل جر هزار  بهكه وصول و القاع

 خصوص دگيننخوا فن دقائق ساير در بلندآوازه آن قدرت و آواز آهنگي تيز: که نآ ديگر و نواخت
 واال خرد تصور  بهآن از باالتر بلكه دندار امكان آن فوق ما كه داشت اي مرتبه در »پد« و شد درجه علو

 و كرد توانست نمي موافقت او  باكس هيچ جمله از. آورد توان عمل  بهکه نآ جاي چه آيد درنمي
. بود نياز بي همدست و آواز هم از كشيد توانند نمي نفس دمكش  بيكه كشور اين هاي خواننده برخالف

 ابداع چنانچه بود كرده جمع فن اين در خبرت مرتبه آن  بابالغت و فصاحت مراتب نهايت که نآ ديگر
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 و فتگير و١ شايستگي و آياني كمال در عبارتي  بهنظم سلك در آن ايراد و لطيفه مضامين و عاليه معاني
  .داشتند قرار او براعت  بهملك اين شعراي فحواي كه نمود مي اي مثابه  بهشستگي

 او هنر قدردان آن بود راجه پرور دست که نآ  باكه رسيد اي مرتبه  بهفن اين در نايك ةرتب الحاصل
 تفاخر لالمث عديم الوجود بديع آن وجود  بهكشور اين هاي راجه ساير بر دانسته خود رمفاخ از را

 كه وفاداري و شناسي حق دقائق خصائص اين وجود  بانيز اقليم هفت ةيگان و دهر ةنادر آن و نمود مي
 هاي راجه ترغيب و تطميع كمال  باكه داشت اي درجه  بهاست عزيزالوجود طائفه اين امثال در
 روي وجه هيچ  بهراجه روان نزع وقت تا ننموده اختيار خويش ولينعمت از جدايي ملك اين نأالش يمعظ
 پسر بكرماجيت راجه دست از را گواليار ةقلع لودي سكندر بن هيماابر او از بعد چون و برنتافت او از
 و نهاد فرار راه در پاي نداده رضا او دشمن همراهي  بهشناسي حقيقت همان مقتضاي بنابر نمود انتزاع او

 مذكور ةراج چه ه،شد او خمس خصائص سادس رسانيده رجكالنَ ةراج سنگه تهيركَ راجه  بهرا خود
 زمين روي سالطين جميع از دهر ةيتيم بل عصر ةنادر پنج اختصاص  بهباال عالم خاص مواهب از را

 آنها از يكي لاامث روزگاري هيچ در را اقليم هفت ملوك عهد آن تا آفرينش يمبدا از كه داشت امتياز
 ساير از كه نيز پرويزو  كسري چنانچه كجاي در پنج هر وجود اتّفاق جاي چه بود نشده روزي

 اين از يكي نظير اگر اشتافر مي امتياز مزيد لواي زيتم چند  بهعالم سالطين بل عجم خسروان
 ديفتا ااو چشم از اش محبوبه٣ شيرين شمائل خصوص مزايا آن عموم درآوردي نظر  بهچند٢ نظيري بي
 صبا تگاور از و دادي دست از را افشار دست طالي آئينه هر آوردي چنگ  بهنوادر دست اين از اگر و

 بل ماه خنگ و مهر سمند و نداشت آن همپويگي پاي روزگار نيرنگ ابلق كه شبديز٤ سبكخيز رفتار
 ديگر و يگسست خاطر ةعالق عقال و تعلّق شكال رسيد نمي او گرد گرد  بهنورد گيتي گردون نيله
 و بود طاق يكتايي  بهافالك طاق هنُ رواق زير در خاك ةطبق هفت كاخ روي از كه طاقديس تخت بر

 آن و بود نيفتاده چنگ  بهتختي دست آن از االبصار و االيدي اولي شهرياران ازرا  ديهيمي صاحب هيچ
 افسري صاحب هيچ نظر  بهسرير فرخنده آن نظير بلكه نداشته تاجدار هيچ اورنگي گرانمايه رنگ
  .نشستيب بود، مدهدرنيا
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 كه براهمه ةطبق از دانا بود حكيمي مثل  بيآنها ةهم سر حقيقت  بهكه راجه نوادر جمله از مجمالً
 آن فروع ساير و رياضي و طبيعي و الهي يعني حكمت فنون جميع در بوده قادر دانش انواع برهمه
 و عملي حكمت در و حيوان جنس از انسان كه داشت امتياز بدانسان بشر نوع اصناف از اصله اصول

 گرفتي باج كشور اين رايان ساير از انورش رأي نيروي  بهراجه كه ماهر گونه بدان منزلي و مدني سياست
 و رونق درجات اعلي راجه دولت كارخانه نظام دقائق مبينش آراي ترويج و متين تدبيرات زور  بهو

 كه را انوشيروان الخير كسري اگر تكلّف بي. پذيرفتي خراج يادا مهاراج چنانچه ،بود هپذيرفت رواج
 مصاحبت از دست آيين ادب خرد دستوري هب آئينه هر دادي روي او صحبت است اكاسره اكابر سر

 ا رهرمز اگر و بستي او تدبير صوابديد از نظر شسته دانا بزرجمهر خويشتن منش دانش دستور
 پيوند نموده اعتراف٢ او بزرگي  بهالمحاله١ نشستي درست مجالست نقش او حضور انجمن در

  .گسستي خويشتن وزير اميد بزرگ از اميدواري
 در هبود سرآمده ابواب همه در روزگار ابناء ساير از كه سير فرخنده محضر نيكو پسري ديگر

 كه لقخَ لطف و لقخُ حسن و جمال كمال باب در خصوص آورد، مين كمي پاي كس هيچ از هماد هيچ
 نداشت، ثاني انساني خصائص و نفساني فضائل جميع در آمده نصاب كامل نصيب شامل مواد اين در

 تصرف تحت  بهآن مافوق كه داشت تفوق اي مثابه آن پرويز بر نيز مزيت اين شير خان  بهراجه چنانچه
 ةسرچشم كه خردپرور پرورد ادب الصدق خلف  باپدركش بهش پسر ناخلف از چه يددرنيا تصور
 آن مراتب يك هزار شمار روز تا كه نيست مرتبه در فرق باشد پدر اميد ةسرماي و جاويد حيات

  . درآيدشمار به
 كمال و رقص و غنا فنون در تفرد نهايت و صورت لطف و صوت حسن در كه مطربه در سوم

 و آواز آهنگي تيز شرم از چنانچه بودند، شهر ةفتن و دهر ةيگان هردو سرود و رود انواع در ترمها
 موافقت دستبرد و شكسته دندان بن از را خويشتن ناخن هردو چنگي زهره سازشان مضراب تندي
 ايشان، كوبي پاي و رقص خوبي الانفع از و بسته دست باال مطربان دست ٣پيش شان نطق و ضرب

 مطبوع خاست و نشست و موزون سكنات و حركات پرويز خسرو اگر نشسته، پا از سرآمد اصانرقّ
 شكر شده شان و ليلي آن مجنون درآوردي رظن  بهشورانگيز شمائلشيرين  شوخ دو آن از هريك
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 و٢ الحان يكبار اگر و١ كردي شيرويه خنجر آب زهر كار او عيش او كام در شكر و شيرين هاي شيريني
 پس آن از و نگشادي نكيسا نواي  بهگوش ديگر نمودي استماع پركار نگار تازه آن آمود طرب ةتران

  .ندادي بار خاطر پيشگاه در را باربدي لحن دو و سي آرزوي
 يك در٣ تيآموخ شكفتگي طرز را برگ صد گل كه اش برگه دو منقار ةغنچ از طوطيي ديگر

 نكو گفتن از بيش بودي نكو ٤رس همه اگر گرديدي تعليم بدو هرچه و شكفتي دستان گل هزار داستان
 سخن معني داده بيرون  بهرنگ كه كردي سفيد سخن گونه بدان بيان روشني از كه سبزبختي. گفتي
 رونق كه گشادي نبيا بالغت لسان طالقت ابواب سان بدان كه كالمي بالغ. بستي صورت درنظر رنگين
 سكندرش سليمي خضر منقار شيرين لبي نوش شكستي، بضاعت كسادي از سحبان براعت بازار
 سليمان ممعلّ از كه بياني شيرين بود، پذيرفته جان او از سخن چشم كه گفتاري رواندار  آئينه
 لوح مانند معاينه اش سينه ةلوح آينه هر يافتي تعليم اگر كه اي پايه در حافظه ةقو يادگرفته الطير منطق

 هالل اطّالع از نمودي بيان معاني چون كه اي مرتبه در ناطقه قدرت گشتي، قرآن حافظ محفوظ
  .شدي نمودار استهالل براعت صنعت منقارش

 گل ونخ بلبل آواز ةشعل چون نغمه مد و شد حدت از كه مذكور نايك چون سخن ملخّص
 چنگ  بهمفت برد مي دست رنگين ةتران دستبرد  بهداستان هزار از دستان هر رد و آورد مي جوشي به

 الجرم. پذيرفت كامله عشره كمال شده ضروريه سته منزله سرنازل اين بر او ةپنجگان نوادر افتاده راجه
 كه شد او اكرام و انعام مقام در جايي  بهتا٥ آورده جا  بهاو قدر حق قدرت درخور هنرمندان قدردان آن
بلكه افشاند رايگان دآور باد گنج آن بر شايگان ةخزين حاصل افكنده او بر مهر هرم پنج آن از مهر هرم 

 شسته دلسردي آب  بهآنها ةهم از تعلّق ةسرپنج و بست او بر دل صد  بهبرداشته داشت روان گنج
 او معاشرت حسن از چندي راجه چون و شد سرور و شور ةهنگام گرمي باعث آن صحبت سرگرم

 است نظر تنگ روزگار هاي چشمي شور كه آنجا از. برداشت محرومي ايام ذخيره شده بر هزلّ و ور بهره
 شد گجراتي٦ بهادر سلطان زد گوش را قضا ،برخورده او عيش  بهبرخورداري عين در الكمال عين آفت
 چشمك بنابر الجرم آمده، نگهِس تهيركَ راجه دست  بهياتّفاق قضاياي از سرايي دستان دست اين از كه
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 و نوشت راجه  بههمواري و مالئمت كمال روي از اي نامه درآمده كاري پخته مقام  بهخام طمع زني
 مروت و انصاف شده ارزاني راجه  بهعطايا عالم اين از آسماني مواهب از چون که نآ مطالب ةسرجمل

 يعني آمده دست  بهآن از كه تمکرم يك ايثار باب در عظيمي مكارم آن ةجمل از كه دارد آن تضاياق
 چشم گزند اصابت  بهرا راجه چون و آرد ظهور  بهجوانمردي ثارآ آنهاست ةسرجمل كه مذكور نايك
 آن بدل در عظيمه اموال زده پا و دست که نچندا و درماند آن ةچار  بهآمده پيش مصيبتي گونه بدان
 و لشكر و زر و زور  بهخاصّه باب همه در سلطان چه نرسيد جايي  بهنداده سودي پذيرفت بدل بي

 او بر معني اين که ناي وجود  باالجرم بود درآمده مردمي در از معٰهذا و داشت غلبه او بر كشور
 كمال  بابالضروره دانست مي خود١ حيات ضروريه ستّه اهم را نايك وجود چه بود گران غايت به

 عظيمه غنيمت آن وجود نيز سلطان و فرستاد سلطان خدمت  بههديه رسم  بهرا كبٰري ةعطي آن دلگراني
 دربار در مکرم و معظّم روزگار٢ نافرجام نايك تا و داشت ولوع بدو همه از بيش دانسته مغتنم را

 و آب و خيز نغمه و انگيز يشع بومش و بر كه گواليار سرزمين نايك از بعد و سربرد هب روزگار سلطان
 گارروز بزم آراي محفل داده جلوه را سرودسرايي نام ينس تان است آميز نشاط و آموز طرب هوايش
 تا بود مي مادهونقلعة   وپنهه ملك ةراج هيلهگَب چند رام راجه نزد خود روزگار مبادي در او و ساخت

 و عنايتنظر  پرتو از و فرستاد مدارسپهر دربار  بهرااو  راجه يآشيان عرش حضرت االمر حسب که نآ
 تازه روش چنانچه ،نداشت خود نظير واال چرخ زير در كه گرفت باال حدي  بهكارش آنحضرت تربيت

 يكباره ار نايك آينده خوش روش رفته رفته كه افتاد طبايع مطبوع نحوي  بهطراز جادو طرز نيرنگ آن٣
 قيامت قيام تا متانت و قوام كمال از او مستقيم طريق كه بود آن گمان که نآ وجود  باو برد مردم ياد از
 ،دارد پارين تقويم حكم ينس تان روش هب نظر او متين تصانيف امروز. بود خواهد استقامت نهج بر

 از و واالست پايتخت خوانندهاي سرآمد ينوال ادر كه خان لعل نازك طبع تصرفات پرتو از خاصّه
 دفع دلها در و پذيرفته ديگر كمال او طرز يافته علم درياي يعني ٤»سمدر گون «خطاب اعلي حضرت

 ينس تان  بادامادي نسبت و است گواليار اهل٥ از نيز او و بهمرسانيده ديگر قبول ها طبع در و ديگر
  .رسانند مي بدو خود استسناد و اسناد طبقه اين همگي كه است نغمه اهل استاد آن شاگرد داشته
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 سوق رفته رفته سخن شوق بنابر و داده روي اعلي االمر حسب وير فراغ و وي دپهنا اين از اكنون
 دولت سوانح از است عبارت كه سابق سياق سررشته تا آمده باز كشيد طول  بهوادي اين در سخن

  :رود مي پايان بي

  فرجام سعادت ايام اين وقايع
 هزار پانزده ده پيش روز چند كه قمرغه شكار آهنگ روز هردوپ حضرت بندگان مهر پنجم و بيست
 بودند آورده فراهم رهنبب كروهي نيم و يك در رانده وحوش اقسام و نخجير انواع اطراف از كس

 است صنفي كه هكارچ و باشد كوهي قوچ كه هوديال هشتاد و ندتشتاف صيدگاه سمت  بهاقبال همعنان
 باقي ديگر روز فرموده معاودت سعادت  بهبود رسيده آن آخر  بهروز چون و شد شكار جثّه خرد آهو از
  .نمودند صيد بود هكارچ و هوديال نه و سي آنجمله از كه را

 راجه بود سرور آن نيت ثمره كه پرور دين پادشاه عهد حسن خاصيت محض  بهبيست و هفتم
 اسالم بودند نفس پنجهزار قريب كه خويش خويشان و عشيره و قبيله ساير  بارهنبب زميندار جوگوي١

 معني اين صوري سبب و يافته خطاب دولتمند ةراج  خالفتحضرت از سعادت اين دولت  بهو آوردند
 جنباني سلسله از ينوال ادر چون كه بود آن ابدي سعادت و ازلي ةنصيب و ايزدي دايته از نظر قطع
 مسلماني ادعاي وجود  باآن٢ نواحي و اطراف و رهنبب واليت ةسكن اكثر كه رسيد واال عرض  بهباال عالم

 ايشان ميان طريقه اين حالال تا و كنند مي وصلت ارفّك  باناداني و سرجهالت از آن ننس  بهاتصاف و
 مسلمان دختر و كنند مين دفن موت از بعد باشند داده انمسلمان  بهكه را كفّار دختران كه است مسلوك

  .سوزانند مي٣ ايشان روش  بهباشد هندوان ةخان در كه را
 ييزدان احكام مؤلّف از كه را فرقاني ديوان فرمان اين پناه دين پادشاه حضرت بندگان الجرم

 ةحلي پذيرفته امضا طغراي غرا شريعت دارالنشاء در و يافته صدور شرف رسالت حضرت ةرسال به
 نكاح شريف شرع طبق بر آرد اسالم او و باشد كافري خانه در كه اي مسلمه كه بخشيدند نفاذ توقيع
 اگر و گردانند زفائ وررس آن عواطف انواع  بهگذرانيده انور نظر از را او آنگاه. گذارند باز بدو بسته

 وسع وفق بر ننهد سعادت بدين گردن و ندهد دين  بهتن نموده اصرار كفر بر ذاتي شقاوت مقتضاي به
  .نمايند تفريق مسلمه از را او گرفته او از جريمه تمول
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 ايشان ةربارد عواطف انواع و شدندپذير  سعادت اسالم قبول از كثير جمعي سير اين بر چون مجمالً
 تعقدهاي تعلّق عالقه از دل ته  بهو شده مذكور راجه يابتدا ةسلسل محرك معني اين يوستپ وقوع به

 هاي عقده چون اسالم بيعت عقد و ابد هدايت راست سرشاهراه بر گشته گسل پيوند زنّار پيچ و پرخم
 محض  بهنيز انديش  بهگراي هدايت آن خويشان و بست آن ةسررشت دل صد  بهتهليل و تسبيح ةسبح

 رفته الحقيقة قنطره المجاز حقه ةقضي طبق بر نموده١ مبين دين ةطريق پيروي شير خان  بهاو متابعت
 نموده غرا شريعت مستقيم صراط و قويم منهج اتباع و گرفتند پيش حقيقه و حق شاهزاه سلوك رفته
 در سرشار عنايات انواع يپناه تخالف حضرت و كردند آشكارا زهرا ملّت معالم و شريف شرع شعار
 فموظّ را يممعلّ و قاضي و افراشتند مقدار و قدر درخور هريک ةپاي داشته مبذول ايشان اكثر حق

  .گماشتند ايشان بر همقرر عبادات وظائفو  اعتقادات لوازم تعليم جهت  بهساخته
 قصبه آن مشايخ و سادات از چندي شد اقبال و دولت خيام مضرب جراتگُ ةقصب ظاهر چونو 
 تحت در را مسلمات كنيزان و زنان فجره ةكفر از بعضي كه داشتند مرتبه سدره ةعتب واقفان معروض
 بيرون پاي خود كوتاه گليم ةانداز و حد طور از نيز دائره از خارج بدبخت گروهي و دارند تصرف
 شيخ  بهرا امر اين حقيقت تحقيق حضرت انبندگ. اند ساخته خود تاعمار داخل را مساجد نهاده

 كه ساختند مقرر و فرمودند مرجوع بود ضفوم بدو مسلمان نو همگي داروغگي كه گجراتي محمود
 نمايد، افراز دينان  بيآن منازل از را مساجد گرفته اينان از را كنيزان و زنان مقدمه اين ثبوت از بعد

 چون و رساند اقدس عرض  بهنموده واقعه داخل مسامحه و مداهنه بي واقع قرار از را تحقيق آنگاه
 برآورده دينان  بيآن تصرف از را مسلمه كنيز و اصيله هفتاد دآيبر واقعي نموده هرسيد قصبه آن  بهشيخ

 بر جراما چون و ساخت مفروز ايشان هاي خانه از را مسجد چندين و سپرد پرهيزگار متدين مردم به
  وفرمودند بود يافته صدور جوگو مردم باب در كه حكمي نيز٢ باب اين در يافت وضوح آرا عالم رأي
 كامروا پايان  بيعواطف از و يافتند انتظام ايشان ازواج همان پذيرفته اسالم٣ سعادت چندي گروه اين از

 استحقاقي عزيز مصحف  بهنسبت كه ايشان سعادتي  بيو يافتند خود سزاي تنبيه و تعزير  بهباقي گشته
 واليت ساير در كه پيوست صدور  بهاعلي امر آنگاه. زدند گردن را او اثبات از بعد بود سرزده او از

 خدمات متصديان و شرعي ات مهمنتکفّالم باشد نموده روي معني  بيصورت اين جا هر كه پنجاب
 وجه هيچ  بهو آرند جا  بهتجسس و تفحص شرائط االمر نفس رقرا از برده پي از دست كه آنجايي عرفي
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 عمارات تحت از مسجد اراضي و تصرف و قبضه از را ماتمسلّ ننموده جانب ةمالحظ و خاطر مراعات
  .نمايند عمل مذكور امر طبق بر دستور همان  بهو آرند بر ايشان
 آوردندشده در مسلمانان عقد  بهدهبرآور كفّار ةخان از را مسلمه صد دو قريب طريق اين  بهمجمال١ً

 مشمول و شدند مسلمان دل ته از گشته طيبين كلمتين قابل خاطر طيب  بههندو صد چهار قريب و
 افتاده مبذول همگنان حق در پادشاهي حضرت بيكران عواطف آمده اللّهي ظلّ جناب نامتناهي عنايات
 ةسبعم مساجد وضع محل و اسالم اهل بادتگاهع تازگي  بهبرآمده فجره ةكفر تصرف از مسجد هفت

اد و ادعبيافت اساس معابد و مساجد آن جاي  بهشده كنده بر بنياد و بيخ از بتخانه سه و گرديد انام زه .
 و مؤيد حق احقاق و دين ترويج در همواره مطلق خالفت سزاوارو  حقاية پبلند ةساي اين كه اميد
  .ذوبه و اهله و الحق بحق گردد، موفق

  مايا فرخنده اين سوانح از
 جهان اردوي عدل مير٢ يپور مانك عبدالقادر عزل بر نافذ فضاي مقتضاي  بهتقدير قلم ينوال ادر چون
 اظهار عزم مناصب ديگر تقليد ةمنصوب نصب و٣ مراتب رفع هاسترداد قصد هب الجرم بود رفته پوي

 مكيده مصيده خام طمع و باطل ةانديش آن بنابر چون و نموده حزم عزلت اختيار و عطلت خواهش
 نصاب كامل منصب تکفّل از تمام استظهار  بهنهاده راه در دنيا صيدجاه براي دها و كيد دام نهفته خاك به

 معاف پرمشغله خدمت اين از پنداشته راستگو را القدر رفيع سيد آن حضرت بندگان. كرد عفاتاس مذكور
 شغل اين تصدي جبهة است ديانت صاحب دين پاك محضر نيكو سيد كه را بخاري بركه مير و تندداش

 تقديم در كه عدالت ةمرتب حفظ  بهبرگزيده سپهرمدار دربار وش آدمي مردم ساير از الشأن عظيم شريف
 پاس از و است كار در انصاف و نصفت ةسررشت نگاهداشت و نيكوخاري و دادگيري كمال آن

 در جانبداري و خواطر رعايت عدم خصوص ديگر حقائق و خصائص هزارگونهو  حقيقت و عتشري
 و شد  مهمآن انصرام تعهدم و امر اين ةقالد متقلد او چون و برگماشتند ٤ناچار دقيقه ةطريق اين سلوك
 بلكه نداشت امريت نفس او استعفاي نهاده حقيقت و حق اهل تقليد براساس كار بناي كه مذكور سيد
 و ضايع بود نموده وضعكه  جبلّه حباله چون بود كاره زيان طبع خواهش و اماره نفس اطاعت محض به
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 و نرسيد مدعا عنقاء نشيمن  بهكرده كوتاهي اش انديشه كمند و نيفتاد دام  بهمطلب صيد مانده ناچيز
 تدبيرش تير كه ادهم اين در ،نشست نمي كلوخش بر كالغي نپريده حكومتش ةمحكم در مگسي معٰهذا

 اين از اش حوصله و نموده اعتزال مذهب رفض شده پشيمان گيري١گوشه از بود خورده سنگ بر
 فحش بل است فاحش غبن دعوي از عبارت كه منكر شنيع امر اين تشنيع كرده تنگي مبين خسران
 آن بر اثري نمود متندا اظهار بود٢ رفته وا  بهكه غرامت اين از که نچندا ليكن پسنديده خود بر است
 داده قضا  بهرضا ناچار نكرد سودي نرسيده جايي  بهو كوشيد بسيار چون و نشد مترتب مرتب

  .دركشيد دم

  است قمرغه شكار ايام اين وقايع از
 بندگان مسموع مکرر واليات احوال اتخصوصي دانان ماهيت تقرير از چون که نآ معني اين باعث

 كه جالوهه مضافات داخل كاهون توابع از كهته نواحي در كه بود دهش شعار واليت پادشاه حضرت
 آساني  بهقمرغه صيد و شود مي يافت وحشي جانوران اقسام و نخجير انواع دارد اشتهار يغاز بيله هب

 ينوالا در تا بود آنحضرت منير ضمير مخزون و عاطر رخاط مكنوناين معني  پيوسته و دهد مي دست
 را  مهماين همواره و دارد تمام دست جانورداري و يميرشکار فن در كه را بيگي قراول خان يورد هللا
 شتافته مذكور موضع قراوالن جميع كه فرمودند مأمور سركرده شايستگي  بهمهارت و خبرت روي از٣
 و شكار كار پيشرفت جهت  بهبسيار مردم حدود آن پرگنات از و پردازد صيد سرانجام و سامان ةيته به

 داند قمرغه مناسب كه جايي در رانده فاطرا از را وحوش و ببرد همراه آورده فراهم جانوران احاطه
 دنبال از يآهستگ  بهاقبال موكب شد روانه بدانجا اعلي االمر حسب مشاراليه خان چون و نگاهدارد
 گورخر و گاو نيله شكار  بهراه در جا همه پناه گيتي پادشاه حضرت بندگان و فرمود توجه٤ ببدانصو

 و شده مذكور امر صدور قرين نفاذ آمده جا  بهفرموده چون و اندوختند مي اقدس خاطر انبساط ةمايسر
 آن پرتو از ماهي تا ماه كه االو يلوا ةچيماه عموال را شكارگاه ساحت ماه آبان دوازدهم دوشنبه روز
 انوار ةاشع مطرح را عرصه آن فضاي انور حضور نور از حضرت بندگان و فروگرفت استپذير  فروغ
 اقامت رحل سرزمين آن در پي در پي روز سه و درآمدند اندازي شكار و تازي يکّه  بهساخته الهيظلّ 
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 از شكاري سه و بيست و صد چهار ايام ١ينا عرض در و پرداختند نشاط صيدو  صيد نشاط  بهانداخته
 و خوانند نيز رنگ را آن كه يبزكوهي از است عبارت آن و شد شكار ماخور و هكارچ و كوهي قوچ
 را باقي و انداخته خاصّه تفنگ و رتي  بهرا رأس پنجاه آنجمله از. گويند چهيله رام را آن زبان هندي به

 اعلي االمر حسب حضرت مقربان از جمعي پرداختند باز شكار از رمقداواال قدر عالي ةشاهزاد كه وقتي
 ةشاهزاد  بهتقسيم از بعد بود شده صيد ايام اين در كه خاصّه هاي شكاري گوشت از و كردند صيد
  .گشتند اندوز بهره واال درگاه روشناس هاي بنده ساير و نامور امراي و بلنداختر گوهرواال

  فرجام عافيت ايام اين سوانح از
 ينوال ادر داشت مندي گله خويش پدر خانان خاِن نامهرباني از همواره كه زمان خان ماه آبان چهاردهم

 و دل رميده نحوي  بهداشت تجاوز  بهتعدي حد از كه او ناهنجار بدخويي و سرشار روشي بي بنابر
 راسرد  بيرا گهاتي باال عظيم سرحد ودهنم راه از دور معني اين تجويز كه٢ بود شده خاطر رنجيده

 سعادت  بهرا خود رسيده تاريخ اين در بود شده پناه گيتي درگاه متوجه رخصت تحصيل بدون گذاشتهوا
 زمان خان احوال اتخصوصي بر اطّالع چون حضرت بندگان و رسانيد مهربان قدردان پادشاه مالزمت
 كه دانستند مي دولت  بهداشته او هاي كارطلبي و ارادت و اخالص خلوص و عقيدت يصفا خصوص

 از را سرحدي عالم آن نگاهداشت داشته خود پاس بر قدرت تا و سرنزده او از اختيار بنابر معني اين
 و گرفتي معني براينبنا نگذاشته مدار گيتي دربار  بهروي دستوري بي و اضطرار بدون و نداده دست

 سراپا و منش حكيم پادشاه حضرت كه آنجا از چه نياوردند او٣ روي  بهرا معني اين كرده او بر مؤاخذه
 چون. دهند نمي دست از واال خرد دستورالعمل نموده عمل عقلي احكام مقتضاي  بهجا همه دانش

 و ييها روشي  بينظر فرموده عين اغماض معني اين از است جبر از نوعي معني در مجبور تكليف
 ناهنجار سلوك و طور از تحير و تعجب كمال لباس در نخست و كردند خانان خاِن هاي انديشي كوتاه

  :كه فرمودند خود آمدني كار ارشد خلف فرزند  بانامدار سردار آن
  ها  بيگانه بر واي را آشنا است اين حال

 كه شود مي ظاهر زمان خان  بااو نكوهيده يدهناپسند معاش طور از كه آوردند مبارك زبان بر آنگاه
  .نبود جا  بياو از درگاه هاي بنده ساير و دوران خان رنجش
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 نام  بهشرفا فرمان خالفت موقّف از توقّف بي نداشت اليق نگاهباني گهاتي باال چون مجمالً
 رسيدن تا شتافته گهاتي باال  بهآنجا از درنگ بي كه يافت صدور شرف١ مالوهدار  صوبه دوران خان

 در را قضا. ردازدپ بدان تعلّقم٢ واليات ساير ربط و ضبط و سرحد آن حفظ  بهديگر ةصوب صاحب
 اشتداد از خانان خاِن خان مهابت كه پيوست وضوح  بهحدود آن اننويس واقعه يانها از تاريخ همين
 و نمود آباد عدم داري صوبه آهنگ است معروف »بگندر« بهكشور اين در كه ديرينه ةكهن بواسير ةعراض
 از است کانگره كوه دامان اعتبار صاحب زميندار كه وباس هراج ولد سنگه جگَت راجه روز اين در هم

  .شد مرتبه سدره ةعتب سبو زمين شرفپذير  سعادت خود وطنگاه

  ساعات سعيده اوقات اين وقايع از
 ظهورنمايان ةمنص  بهكشور اين فرمانروايان سعي  بهگز هر كه است گورخر ةجرگ اندوز نشاط صيد
 كه وحشي جانور اين مقر و چراگاه چون: که ناي نادرالوقوع شكار آن سنوح٣ اتّفاق سبب و بود نشده
 آباداني و آب از كه است شخ زمين شوره مقر نخست باشد مي دست دور بيابانهاي در اوقات اكثر

 ٤رهنبب اطراف در و روند مي خود جاي  بهباز آمده معين آبشخور  بهدور راه زا چنانچه .باشد بعيدالوقوع
 بسيار سرزمين دست اين از است واقع هتب رودبار کناربر كه پنجاب ةعمد پرگنات از خوشاب و

  .است شمار بي آنجا در نيز خرگور براينبنا است،
 گرديد كشور هفت خديو واالي موكب مراكب نعال سپر پي سرزمين آن احينو كه ينوال اردو 

 در آب كم غايت  بهغديري كه درآورد نظر  بهتنگنايي حوالي آن در مذكور بيگي قراول خان يورد هللا
 چون٥ تا گيردب را گور هاي گلّه معتاد مقر از آبشخور سرراه كه آورد خاطر  بهآن بنابر بود واقع آن
 خاطر  باساخته تنگ آنها بر كار ةعرص رفته رفته و درآرد دام  بهرا آنها آيند غدير اينسر بر ٦ضرورت به

 برسر و انگاشت كار  بهنزديك را مستعبد ةانديش اين مجمالً. پردازند قمرغه لوازم تمام اتمام  بهجميع
 از آنها منع جهت  بهرا جمعي آنگاه نمود نگورا مقرر آبشخور تفحص نخست آمده پيشنهاد آن انصرام

 و داشتند باز خوردن آب از را عطش آتش درونان سوخته آن مکرر چون .كرد نيتعي معين آبگاه آن
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 سابقاً آن اتخصوصي و است موسوم بادر  بهكه كالن دام وقت اين در درآمدند مضيق بدان ناچار
  .١اند درآورده احاطه ةحيط  بهرا همگي كشيده آنها اطراف بر يافته گذارش
 بندگان گشتپذير  صورت بود شده الوقوع قريب اعلي توجه  بهكه راه از دور معني اين چونو 
 ميان  بهمقررال حسب مقربان و مخصوصان از چندي و تبار عالي هاي شاهزاده  باپناه جهان پادشاه حضرت

 هاي شاهزاده مطاع امر شير خان  بهآنگاه ٢افكندند تير و تفنگ  بهخود را چندي درآمده دامگاه آن
 خرگور چند و انداختند پيوند ابد دولت اركان تتمه نموده صيد را ديگر چندي بلنداقبال بخت جوان

 بديع شكار اين از حضرت بندگان اقدس خاطر و ساختند دستگير زنده قراوالن و گرزبرداران را بچه٣
  .شدند لسلطنةدارا متوجه شادكام و خوش آنجا از گرديده ناك فرح و نبسطم نهايت بي ياتّفاق

 مالزمت عادتس بود مقرر او ضبط  بهكه کانگره كوه دامن از خان نجابت مذكور ماه چهارم و بيست
  .افروخت جاويد اميد چهره افراخته قبول و اقبال رايت آنحضرت توجه و عنايت نظر پرتو از و اندوخت واال

  آذرماه سوانح٤
 الهور ةدارالسلطن كروهي نيم و يك در كه يتر كالي منزل در پنجابدار  صوبه خان وزير ماه آن چهارم
 فرساي آسمان را شأن عظمت تارك رو اين از دهمآ ساي جبين نشان سدره سده سرزمين بر است واقع

  .گذرانيد نذر طريق  بهروپيه هزار و اشرفي پانصد و ساخت
 خالفت حضرت اعني زمان و زمين شهنشاه مسعود وروداز  دارالسلطنه ساحت مذكور ماه شمش
 را يمعلّ ةدولتخان سرزمين تازگي به و يافت اكبرآباد ةدارالخالف مكانت صاحبقران حضرت ثاني مكان،

 از آن شأنو  قدر مقدار شده باال كار و واال منزلت واال پادشاه آن جالل و جاه قدوم٥ و اجالل نزول از
 بلنداقبال بخت جوان ةشاهزاد مهين اندوز سعادت روز همين در و درگذشت امكان حيز بل المكان
 شده الهي رحمت ةساي مرحمت ظلّ مشمول و نامتناهي عاطفت نظر منظور تازگي  بهداراشكوه سلطان
 ايشان امجاد اوالد ارشد و الشأن عظيم عليا ةسلسل اين پادشاهان خصائص از كه آفتابگير نمايان عنايت
 آثار خجسته سركار تفويض تر نمايان آن از و فرمودند لطف اقبال و سعادت اوج بلنداختر آن  بهاست
 سركار  بهآثار سعادت سركار آن تعلّق چه فيروزبخت فر همايون ةشاهزاد آن هب است فيروزه حصار
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 آن يمكان فردوس حضرت كه باز روز آن از چه .است شگون خجسته و فال فرخنده غايت  بهها شاهزاده
 فيروزي و سعادت فردوس حضرت آثار كه روز  بهروز و فرمودند مرحمت يآشيان جنّت حضرت به١ را
 مذكور فال همايون محال بود تمام بروز و ظهور آنحضرت احوال مستقبل در روزي بهو اختري نيك و
 تا همچنين و نمودند عنايت يآشيان عرش حضرت  بهرا آن نخست ذالٰه و رفتندگ مبارك خود بر را
 بسط  بهپادشاهزادگي ايام احوال در چنانچه شده٢ مرحمت خلف  بهسلف از ثاني ناصاحبقر حضرت به

 مقدار عالي قدرواال ةشاهزاد  بهرا مذكور آثار بركت سركار نيز آنحضرت براينبنا پذيرفته ايراد تمام
 بيگ علي محمد  بهآراي صواب رأي االستصواب حسب مذكور سركار فوجداري و داشتند ارارزاني

  .يافت تفويض خان قليج ةخواهرزاد

 گري جلوه بروز و ظهور منصه  بههمايون اندوز بهروزي روز اين در كه روزافزون دولت سوانح از
  دستور بدين است جنوبي ممالك نسق و نظم نمود
 پادشاه حضرت و يافت تفويض صوبه صاحب يك  بهنكد و رارب و يسخاند كل داري صوبه سابقاً
 و رسيد توان نمي آن كنه  بهكه دولت حكم و مصالح حكم و حال و وقت مقتضاي بنابر آگاه حقائق شناس دقائق
 جلب و حكمة تجلّ االطالق علي حكيم حضرت ةمحكم افعال اسرار و نكات عالم از آن سر و ٣نكته
 چنانچه فرمودند مقرر صوبه صاحب دو ناورپه واليات اين در است مستور خفا حجاب در حجة
 دام كرور نوزده و ارب يك مجموع كه اينها مضافات و احمدنَگَر و دآبا دولت و رارب و گهات يباال

 تمام جمع دام كرور نود كه گهات پايين .باشد مرجوع گانهجدا ةصوب صاحب ربط و ضبط  بهدارد جمع
 رسيد قابل زاد خانه بنياد مصلحت ينآي خرد دستورالعمل براينبنا و باشددار  صوبه يك  بااست آن

ي باال نگاهباني شده سرافرازواال تمکرم اين به٤ زمان خان نشان شجاعت يعني كاردان فهم معامله
 و اصل از كه اسبه سه و اسبه دو سوار هزار سه ةاضاف  بهرا او و گرديد مفوض او تعهد ةعهد به گهات
 و پذيرفت افتخارافزايش ةسرماي و اعتبار ةپاي باشد اسبه سه و اسبه دو سوار و ذات پنجهزاري اضافه

 اين ساير ةضميم ٦تالير با٥ فيل و اصگيخ اسب و مرصّعو شمشير  هرمدج و خاص خلعت مرحمت
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 در گهات پايين ةصوب و يافت اختصاص رخصت عنايت  بهخاص محفل همين در و شد عميمه مراحم
 و گشت مرسول او براي مرصّع شمشير و خلعت و شد مالوه ةصوب صاحب دوران خان تکفّل ةعهد

 امراء از و فرمودند دكن يامرا ساير مفاخرت مزيد باعث زمان خان مصحوب فاخره خلعتهاي ارسال١
 مقرر گهاتي باال در را ستَر سال راو و جگراج و خان مبارز و هنگِس يج راجه جنوبي ممالك كومكي
 باقي و فرمودند معين رپو برهان در را بهادر نظر و سنگه مادهو و بنديله سنگه نهار راجه و ٢فرمودند

 تعيين در دولت مصلحت مقتضاي  بهكه بازگذاشتند زمان خان و دوران خان اختيار  بهرا عظّام امراء
 فيروزجنگ بهادر خان هللاعبدا خويش احراري هللا عنايت خواجه ٣پرنور حضور از و نمايند عمل ايشان

ي باال هب زمان خان همراه كامگاري و كاميابي انواع مشمول ساخته مخلع را شاهرخ ميرزا ولد مغول و
 بهانير و نير و سلطانپور و رباردنَ سركار و هديجاگَب سركار سابق عهد در چون و ساختند مرخّص گهات

 است واقع رپو برهان سمت در هدربنَ آب سو آن بر كه يههاند سركار اعمال از بعضي نيز و اينها غير و
 مالوه اعمال داخل معني اين  باداشت دوري وفور سمت مالوه از و نزديكية مرتب كمال واليت آن به

 آن در كه يهدانه سركار محال  بارا مذكوره محال كه آوردند مبارك خاطر  بهبراينبنا بود شده مقرر
 جانب اين در كه يههاند اعمال باقي و دارند مقرر يسخاند تحت در است واقع هدربن٤َ درياي طرف
 دوران خان از كه را مالوه ةصوب روز اين در هم و باشد مالوه داخل معهود دستور  بهاست مذكور آب

 دو و ذات هزاري ةاضاف از و فرمودند وضمف بيگي قراول خان يورد هللا حراست  بهبود شده تغييرپذير
 و افزودند مقدارش و قدر ةپاي باشد سوارو چهار هزار  هزاري چهار٥ اضافه و اصل بنابر كه سوار هزار
 مختص فيل و اسب و شمشير و هرمدج و خاصّه خلعت عنايت  بهرا مذكور خان واال انجمن همين در

 منصب هب اضافه و اصل از خان حسين يادگار خويش آباديروز بيگ قاسٰح و ساختند مرخّص نموده
 محمد و شد سرافراز گهات پايين ةصوب ينويس واقعه و بخشيگري خدمت و سوار صد و ذات پانصدي

 امتياز اضافه و اصل از سوار صد و اتذ پانصدي منصب و صوبه آن ديواني خدمت  بهكابلي رشيد
 ةدارالسلطن ةداروغ بيگ قاري  بهپنجاب نگاري واقعه و بخشيگري خدمت روز اين در هم و فتپذير
 سوار پنجاه و صد و ذات هفتصدي ةپاي  بهاضافه و اصل از منصبش ةمرتب و گشتپذير  رجوع الهور
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 سعادت كه قرين ابد ةدولتكد اين ديرين خدمتگزاران از يفخوا جهان خواجه اريخت اين در و رسيد
 و مقصد  بهبود بسته انامآمال  ةقبل مقام و ركن طواف احرام سرنو از دريافته ينمکرم حرمين زيارت

 طريق  بهعربي اسب رأس نه و نمود معهوده مراسم رعايت و همقرر مناسك اداي رسيده خود مرام
  .گذرانيد انور نظر زا پيشكش

 درگاه متوجه دكن از اعلي االمر حسب كه شجاع سلطان سعادتمند بخت جوان ةپادشاهزاد هشتم
 هزار يك و ساخت كونين سرافرازي مزيد ةپاي بر را خود مرشددارين بوس پاي سعادت بود شده واال

 ركاب در جا همه كه خان دولت و دهدرآور اقدس نظر  بهنذر رسم بنابر روپيهمهر و يك هزار 
 بخت ةجبه رسانيده واال مالزمت  بهرا خود بود نصيب سعادت١ نصاب خرد ةشاهزاد ظفرانتساب

 آيين ارادت ديرين خدمتگاران٢ از مشاراليه. ساخت اندود نور مرتبه سدره ةعتب سبو زمين سعادت به
 دارد ارادتمندي و داني آداب و شناسي مزاج و فهميدگي كمال که نآ بنابر و است٣ سپهرقرين آستان اين
 اديب و پرور ادب آن بالفرض اگر كه بود يافته تعين عالميان ةشاهزاد مالزمتخاص  خدمت تقديم به

 نمايد ارتكاب باشد رونيب توره و آداب طور از كهامري  صبيي سن لوازم حكم  بهآورده ازل مانند
 مردم عمودم  باسلوك روش خصوص باب هر در كه سامي قانون و تورالعملدس ابواب از تأني با
 سپرده مذكور خان  بهرا آن نقل و بودند نموده خالفت اعيان العينةقر آن تسليم نوشته خاص دستخط به

 مذكور كامگار ةشاهزاد خدمت در تذكار و تذكر سبيل بر را معني ٤اين تمام ادب روي از و ببندد كار
  .نمايد آنها نهفته االمر نفس طبق بر را امور يقتحق و سازد

 نور سبحاني ظلّ حضرت مسعود ورود از يمكان جنّت حضرت آيين بهشت ةروض مذكور ماه دهم
 روختهاف قدسيان مطاف آن در راحت و روح انوار قناديل آنحضرت فايحه فاتحه پرتو از و شد آمود

 دكني خان بختيار تاريخ اين در .شد قسمت خدم مالئك ةبقع مجاوران بر روپيه هزار ده مبلغ و گشت
 خان سردار تغيير از ههارب و جنگل لكهي سركار فوجداري  بهيافته سوار و ذات هزاري دو منصب
 اختصاص اسب و خلعت مرحمت  بهمذكور خان سرافراز و پذيرفت تعين سعادت خان لشكر خلف

 بدانصوب روز اين در هم يافته صوبه آن در جاگير و شد جنوبي ممالك كومكيان داخل پذيرفته
  .گشت مرخّص
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 گوشمال و پايين بنگش حدود داري تهانه  بهکانگره نواحي زميندار سنگه جگَت راجه ماه شانزدهم
  .يافت رعايت اسب و مرصّع خنجر و خلعت٢ عنايت  بهشده نامزد ١ختك الوسات متمردان

 فريدون پادشاه مقر فرقد انور قدم فر و٣ لزوم سعادت قدوم زا هالدول يمين منزل ماه هفتم و بيست
 مكانواال خان و شد جاوداني بركت انوار مهبط سبحاني ظلّ جهانباني حضرت اعني نفر دارا خدم،
 نوادر اعانو از خود قدر درخور پيشكشي نثار و انداز پاي مراسم اقامت از پس دان آداب منش دانش
 امتياز گشته سرافراز اًدمجد قبول موقع  بهآنها كل وصول از و كشيده گرانمايه ةامتع نفائس و جواهر
 همه ساختن آماده ةاراد سرشار عنايت مرتبه كمال روي از روزگار خديو حضرت بندگان و يافت كلّي
 وبردند  پايان انبساط سطب در همانجا را روز تمام فرموده آيين اخالص ديرين مريد آن سرافرازي مزيد

  .نمودند معاودت دولت سراي سعادت  بهروز آخرهاي

  دي ماه در ابدي دولت سوانح
 و قبول حالت ساحت بر توجه و عنايت پرتو كشور هفت خديو مستعدپرور عاطفت نظر ماه آن يومس
 پيوسته كه بهادر بزي اورنگ سلطان بخت جوان بلنداقبال سعادتمند ةشاهزاد تربيت استعداد تليقاب

 سوار هزار چهار و ذات هزاري ده منصب تجويز داشته مبذول است علوي آباء پرورش نظر منظور
 ةشايست آن معالي منزلت و واال رتبه مراتب نمايش و فرمودند مقدار عالي قدرواال آن نامي نام به

 دستوري داده افزايش طوغ تومان و نقّاره و علم مرحمت  بهرا پايان بي ةپاي ازشافر و نمايان نوازش
 دولت دودمان اين رشيد هاي شاهزاده و پادشاهان خصائص از كه سرخ سرادق كردن سرپا بر

 را سنگه جگَ راجه ولد سنگه امر روز٤ اين در هم و نمودند عميمه مراحم اين ةضميم باشد مي جاويد
 سرافرازي ةپاي علم و فيل و اسب عنايت و سوار پانصد هزار و ذات پانصديو  هزار دو منصب به

  .بخشيدند
 ارهوهم يمبدا  بهربط كمال راه از كه آگاه حقائق پناه معارف پادشاه حضرت مذكور ماه دي هشتم

 مرحله٦ آشنايي راه پيوسته٥ و باشند مي وجدان و ذوق اصحاب و رفانع ارباب همنشيني خواهان

                                                   
  ). و ديوان هندبرتيش(جبل   .1
  .ديوان, ب ٢٢٧ برگ  .2
  .موزة دهلي, ٢٤٢برگ   .3
  .ديوان, ٢٢٨ برگ  .4
  .تيشبر,  ب١٢٣برگ   .5
  .موزة دهلي,  ب٢٤٢برگ   .6



  نامه شاهجهان // ٣٦٢

  

 سلوك بنابر ينوال ادر كشانيد، مي شهنشاهند آن پيشگاه نزديكان معني در كه اهللا فةمعر طريق پيمايان
 ميان الواصلينةاسو و السالكينةقدو درگاه مقربان ةعمد و آگاه خدا عارف صحبت شوق همعهود ةطريق
 اتخصوصي از سرجمله چنانچه راه اين پيشوايان رو پي و طريقت قدمان ثابت سرآمد كه مير شيخ

 تازگي  بهيافت خواهد ارشزگ ايزدي خواست  بهنخستين دفتر ةخاتم در ياالوليا خاتم آن شريف احوال
 شدند گزينان عزلت سرخيل آن ةمتبرك ةزواي متوجه سعادت قرين آمده آنحضرت ةصادق ةاراد محرك

 داشته اشراف و اطّالع و ايشان ةستود پرورش اشرف حضرت بندگان چون مالقات اتّفاق از بعد و
 لحظه همان ننموده امت خط استيفاء هنوز دارند لضحاراةتبمر نهايت سوا ما صحبت از كه دانستند مي

 بودند آگاه ضمائر بر خواطر اشرف روي از كه هللا اهل ةسلسل ةسرحلق آن و نمودن وداع دعاي التماس
 هاي نيوشي حق و ها جويي خدا که نآ بنابر نيز خود و دريافتند را آنحضرت مبارك خاطر ميالن چون

 که نآ  باالجرم .داشتند سرور آن انور يلقا دريافت ميل باز دير از بود شده ايشان زد گوش آنحضرت
 انبساط١ روي از و ندبرآمد خوش درآمده بخو تمام سرخواهش از دادند مي راه خود پيش را كسي كم

 و تأكيد سرحد  بهرا سرور آن توقّف تكليف که نچندا نموده آنحضرت صحبت هب مفرط ميل اهتراز
 مجالست  بهشد مذكور چنانچه آفاق الملوك ملك و انفس رقاب مالك چون آن بنابر رسانيدند، مبالغه
 از داشتند مفرط اشتياق دارند ايشان نيز مجاز عالم پادشاهي حلقيقةا في كه تنهايي ةگوش نشينان خاك

 ةقدو آن محفل در خاصان از يدو يك و نامدار هاي پادشاهزاده نموده جلوس قبول دلي ته سرخواهش
  .نشستند اشراق ٢حبتص دل اهل

 ارباب سخنان خصوص باب هر از معارف و حقائق بسي صفا و٣ صدق انجمن آن در مجمالً
 دو آن بلند سخنان از و كردند مذكور شد مي استشمام آن از وجدان عرفان روائح در كه اصول و سلوك
 بركت  بهو اندوختند بلندپايگي ةسرماي دل اهل محفل بهين اين حاضران معني و صورت عالم پادشاه

 وجدان و عرفان سرمنزل  بهاتّفاق شاهراه از باطن و ظاهر كامل مرشد دو آن کيفيت سراپا صحبت
 شراب نشأ توحيد و وحدت مذهب مشرب واال و تحقيق رحيق شاب دو آن فيض ةجرع ته از رسيده
 ةدرج از كرده مراتب طي دم يك در ديد واال بلندپرواز دو آن نظر پرتو  بهو رسانيدند دوباال معرفت

 قتحقي و حق معراج  بهعارج دو آن قبول نظر اقبال  بهو نمودند طيران اليقين عين ةمرتب  بهاليقين علم
 که نآ  بابالجمله و يافتند اليقين حق مقام  بهترقي قابليت آورده دست  بهاستدراج و استعال السماوات سلم
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 بنابر الهي ظلّ حضرت اعني آگاهي اسرار رموزدان اين خدمت در افزا غيرت بخش خبرت نصايح ذكر
 تحصيل و كامل تكميل تدس از استكمال و استفاضه  بهامور اين امثال در آنحضرت احتياج عدم كمال

 و اندرزگويي در آگاه خدا پادشاهان صحبت در هللا اهل ةوظيف آنجا از ليكن و است حاصل
 آنحضرت و نمودند مقام حق اداي ساخته مذكور سودمند پندهاي الجرم دارد انحصار گري نصيحت

 جناب ديخرسن و الهي خشنودي بنابر نداحقائق و معارف خازن و دقائق و لطائف جورنگ كه١
 در فرموده اصغا قلب حضور و خاطر توجه كمال  بهرا ايشان٢ ةفرمود العارف تجاهل باب از يپناه عرفان
 لوازم از قليلي مگر گرفتند نمي كسي از چيز هيچ شيخ ةخدم چون و دادند جا خزينه اسرار ةسين مخزن

 فتوح رسم  بهدنيوي خارفز از آنحضرت يافت مي وصول قبول موقع  بهوقتش در نيز اين كه بشريت
 مزين الهي معرفت نور  بهباطن روي از كه ايشان انور نظر  بهسفيد دستاري و سبحه همين٣ بگذرانيدند

 قبول چشمداشت اظهار درآورده بود خالي و عاطل بصارت زيور از ظاهر  بههرچند بوده حالي و
  .فرمودند مبادرت هديه آن قبول  بهحضرتواال آن رعايت بنابر شيخ جناب و نمودند
 باعث نيامده گران شريف خاطر بر كه نحوي  بهانبساط روي از صحبت پايان در حضرت نابندگو 
 واليت جناب منسوبان كه مساكين و فقرا بر تقسيم جهت  بهنقد قليلي قبول توقّع نشودايشان  انقباض
 فقير كه فرمودند تمام سربسط از شيخ بندگان و نمودند اظهار اند نصاب بركت ةبقع مجاوران و انتساب
 خاتمه تا فاتحه از مجلس چون مجمالً و دارد نمي ماسوي  بهاحتياج داد خدا هركه چه باشد نمي مستحق

 ةدولتخان  بهاقبالو  مصحوب و عادتس قرين رسيد انجام  بهكماينبغي يافت اختتام توديع حهتفا  بهكه
  .نمودند معاودت واال

 پارسايي و اعتقاد پاك غايت  بهاست زاهدي كه بالول شيخ الاحو حقائق چون ٤دوم و بيست
 اين  بهوپذير  دوري و گرفته نفرت خلق از و گير گوشه دنيا از روزگار پاكيزه و اركپرهيز نهايت بي است
 واليت گزينان عزلت سرآمد دهي نان و دوستي ي وان مهمو محاوره خوشي و رويي شكفته  بهمعاني

 مشاراليه ةيوزا  بهفرموده مذكور شيخ مالقات اراده الجرم بود رسيده عليا مسامع  بهمکرر است نجابپ٥
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 نمودخوشي و دلكشي پر از   بهارزاني داشتند و بعد از استيفا صحبت رنگين كه پرنور حضور تشريف
  .فرمودند قسمت شيخ ةبقع ةبعت و مجاوران بر روپيه هزار ده مبلغ آورده جا  بهشيخ خيرباد

 شدن روانه ةدربار اعلي حضرتواال عليا اشاره بود مسعود مختار ساعت كه ماه چهارم و بيست
 ةعمل و كوتوال علي شاه و پذيرفت وقوع سمت عظٰمي١ ةدارالخالف سمت  بهنشانه بركت ةپيشخان

 وقت اين نظائر در كه واال ةدولتكد اين معهود طريق  بهايشان امثال و منزل رمي و مشرف از فراشخانه
 تقديم در كه خان تربيت اندوز سعادت روز همين در و شدند مخلع فاخره خالع  بهيابند مي خلعت
 آسمان آستان سبو زمين سعادت  بهبود بازگشته نموده اقدام مرام و مقصد طبق بر بلخ رسالت خدمت
 و نفيس چيني ةپارچ چند و ختيب مايه و نر شتر پنج و چهل و اسب رأس پنج و هلچ و شد فائز نشان
 بود مصحفي او تحف ظرائف از. گذرانيد پيشكش طريق  بهآن امثال وتكيه  نمد و قالي از نفائس ديگر

 ميرزا بن محمد پير ميرزا بن يميرزا محمد سلطان بنت خانم ملك شاد خط  بهكه آورده دست  بهبلخ در
 نهايت در ريحان خط  بهقلم يك و خط يك »مت ممي تا بسم باي« از اعظم ناصاحبقر بن جهانگير
 قلم  بهچند سطري ضمن در را خود نسب و نام آن آخر در و بود يافته رقم صورت دلكشي و خوشي
 آن ةمشاهد از حضرت بندگان. شد مي مشتبه سبعه استادان خطوط  بهكه بود نوشته خوش نحوي رقاع
 در بود مكنون در درج نيز خط حيثيت از كه ار ناياب ةتحف آن شده وقت خوش و منبسط نهايت بي
  .ساختند مخزونخاصّه  الكتب٢نةاخز

 عمر از پنجم و چهل سال شمسي همايون وزن مبارك جشن انجمن فرخنده ماه پنجم و بيست٣
 هاي غرفه شرفات ارتفاع كه دارالسلطنه ةدولتخان برج شاه نشيمن در زمان و زمين خديو پايان ابد

 اساس متانت و آرد نمي فرود چنبري چرخ بروج برابري  بهسر مقدارو  رفعت ايتغ از عروجش گردون
 عظمت كمال از شده اعلي حضرت واالي وزن محل كه ينوال ادر خصوص ستيزش افالك خاكريز
 بنابر و يافت انعقاد دهد، نمي زمين ةكر مركز همسنگي  بهشمقدار و قدر رزانتو   مكانو مكانت
 رواتب و مراتب افزايش و مناصب ةاضاف و دهش و داد از٤ اندوز شرافت روز اين معهوده رسوم

 و خواطر كام بر خواهش مراتب از زياده مرتبه چندين  بهاستعداد و استحقاق ارباب ساير آمده ظهور به
 بوس زمين سعادت فوز  بهكابلدار  صوبه خان سعيد روز فرخنده همين در و گشتند فيروز دلها مراد
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 نذر ةصيغ  بهروپيهاشرفي و هزار  هزار  وشدسعيد  بخت ممنون سرنو از همايون حضور انجمن
 ديونژاد انافغان ساير رياست كه بدنهاد منشدد احداد پسر عبدالقادر و آمد قبول نظر منظور هيدگذران

 خود كارفرماي بخت تحريك و انتما شجاعت آن راهنمايي وساطت هب ينوال ادر داشت كابل سرحد
 داشته باز راهزني ناكردني كار ارتكاب از دست نموده طغيان و عصيان ناشايست ةطريق و سلوك ترك
 بانجهان درگاه بندگي ةاراد شده هادن دل و جمع خاطر نشان سعادت خان پيمان و عهد اعتماد  بهو بود

 جاودانه سرافرازي١ المال رأس سپهرنشانه ةآستان سبو زمين سعادت از او ةوسيل  بهبود گرفته پيش
 هزار سه كه سوار هزار چهار و ذات هزاري ةاضاف  بهخان سعيد واال انجمن همين در و هآورد دست به
 منصب ةمرتب  بهاضافه و اصل از خان تربيت .شد مقرر بود، پذيرفته اعتبار اسبه سه و سبها دو آن از

 بدو خان قلي مرشد تغيير از بيگي آخته خدمت تقديم و رسيد سوار پانصد و ذات پانصد و هزار
 و اصل از يزدي ميران مير ٢خلف خان اصالت. پذيرفت نوازش نيز خلعت عنايت از يافته تفويض
 تغيير از و اندوخت اعتبار مزيد ةسرماي سوار هشتصد و ذات پانصدي و هزار منصب  بهاضافه
و پذيرفت نوازش خلعت مرحمت و احديان بخشيگري خدمت تقديم  بهخان صادق ولد نحٰمعبدالر 
  .گشت بلندپايه اضافه و اصل از منصب ةپاي همين  بهنيز برادرش خان خليل

 خدمت نسبت آنحضرت خدمت در که نآ بنابر پنجاب ةصوب صاحب خان وزير ماه ششم و بيست
 و رسانيدند سماك  بهسمك از قدرش ةپاي برداشته خاك از را او تازگي  بهداشت ديرين بندگي و قديم
 بل آيين بهشت دومسع ورود فيض از يافته اتمام سمت ايام اين در كه را مكان وزارت خان آن منزل
 را او و ساختند دارياپ بل دار ايهم را رشاعتبا يبنا سراساس اين بر گردانيده برين فردوس فرماي رشك

 قدم پرتو از كه مذكور خان و فرمودنددار  مايه تمنّا وايه  بهسرمدي مباهات و ابدي افتخار المال رأس از
 ديگر داني قاعده و شناسي آداب دانسته ملوك مالزمت رسوم رسمي دانش وجود  باجهان خديو خدمت
 بعد آورده جا  بهبود اعقاب و اوالد جاودانه سرافرازيباعث  كه ارسرش عنايت اين ةشكران بود انداخته

 و آالت مرصّع مشتمل بر نوادر و ظرائف ساير از گرانمند پيشكش نياز و انداز پاي٣ مراسم اداي از
 پنجاه و جراتگُ و ايران ةگرانماي يقماشها و زربفت خصوص ةنفيس ةامتع باقي و زر آالت و ظروف

 نهضت هنگام دارالسلطنه قدوم مبادي٤ در چون و كشور هفت پادشاه انور نظر از عراقي اسب سر
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 در خالفت موقّف از نخست بود يافته قبول شرف او پيشكش جمله از روپيه لك چهار موازي كشمير
 مكان عقيدت خان آن التماس درخواست يتغا بنابر ثانياً و داد روي تمام ايستادگي و فتوقّ قبول

 مراتب نهايت خاطر ةمالحظ و جانب رعايت سبب بود رسيده ابرام و حاجال سرحد  بهكه مقام ارادت
 ةدرج  بهاجناس ساير از روپيه لك دو مبلغ نيز مرتبه اين در نشود او نوميدي معني اين  باتام عنايت
 هر معهود قانون١ بنابر روپيه هزار ده مبلغ بود المعراجةليل كه مذكور روز و شب مجمالً رسيده، قبول
  .شد قسمت نيازمندان ساير بر گشته مذكور سابقاً چنانچه ساله

  بهمن ماه وقايع
 عزّت بل قمر منازل دل داغ سرود آن اشرف قدوم تشريف از خان آصف هالدول يمين منزل ماه آن دوم
 نخست آورده جا  بهقياس بي عنايت اين سپاس شناس قاعده خان و گشت انور مهر ةخان شرف فزاي
 يطال و مرصّع آالت و جواهر انواع از اليق پيشكش آنگاه ودهمن نثار و انداز پاي مراسم اقامت

 جناب رفيع خان جانب عنايت كمال  بهنظرو  درآورد انور نظر  بهساخته آماده ثمينه ةاقمشو  طالييو
  .تافت آن بر قبول اقبال پرتو

  يافتو شيوع  وقوع٢ سمت ينوال ادر كه جنوبي واليت وقايع
 آسماني قضاي مقتضاي  بهداشت تفويض بدو حدود آن پاسباني كه خانان خاِن خان مهابت ونچ

 عرصه نرسيده داشت رجوع بدو گهاتي باال بصو داري صوبه كه زمان خان هنوز و شد آنجهاني
 ةشيو چنانچه نظام بي مرحوم بازماندگان از گروهي  باروز اهيس رأي تيره ساهوي بود خالي ظاهر به

 يازي دست انگاشته عظيم غنيمتي را وقت مساعدت است فرصت كم صفتان اهرمن آن ةناستود
 بود پايدار ياوليا تصرف و قبض ةقبض در كه دآبا دولت مضافات برسر ٣نداده دست ار را روزگار
 چون و نكردند كوتاهي قطعاً آيد مي ايشان دست از كه دستي چيره و چشمي خيره در شتافته
 كمي عدت و عدو كثرت در مخالفان و داشت مردمي ةماي اندك دآبا دولت ةقلع در خان يمرتٰض سيد

 سرداري لوازم بنابر افتاده دراز و دور فكرهاي  بهاست احتياط و حزم مقتضاي كه آنجا از ناچار نداشتند
 او ةظيفو٤ حصين حصن آن نگاهباني بنابر كه دليري اداي از دست نمود اكتفا تنها داري قلعه همين به
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 قلعه از آورده كم پاي سران زياده آن از بالضرور و داشت باز داشت خاطر در تهور حكم  بهنبوده
 يافت گذارش سابقاً چنانچه پادشاهي الحكم حسب قضيه اين بر آگاهي از بعد دوران خان و برنيامد
 باز نواحي و شهر پاسداري  بهرا هللا فضل مير و سنگه مادهو شتافته پور برهان  بهمالوه از بهمن پنجم
 حكيم و بهونسله پرسوجي و مالُوجي و بنديله جگراج و خان مبارز و سنگه يج راجه  باخود و داشت

 پنجشنبه روز شده گهاتي باال متوجه يگرد جمعي و زبكاو بيگ باقي و خان كرم و بخشي خوشحال
 ايلغار سبيل بر آنجا از  وشتافت ِکهرِکي  بهروز سه عرض در گشته راهي توقّف بيو  رسيد رگَظفرنَ به

 آشفته آن مقر استعالم قصد  بهمقام آن در روز يك و پيوست آباد دولت  بهفرصتي١ اندك در مراحل قطع
 داد استقرار و اقامت قرار نگر پا پيش نظران كوتاه آن ارنظا مطمح و مقصد استحضار و سر خيره مغزان

 استماع دمجر  بهبودند گشته پراكنده دآبا دولت اطراف در كه مخذول مخالفان كه شد خبردار چون و
 ماه هشتم براينبنا نمودند راندوه سمت آهنگ گذاشته را ها تهانه درنگ بي سعادت خيل وصول خبر
 چند روزگاري تيره آن كه يافت اطّالع رسيده مقصد  بهچون و شد راهي راندوه  بهبرآمده دآبا دولت از

 راندوه از پذيرفته ارتفاع دآبا دولت خط افق زا منصور موكب٣ رايت شعاع٢ مهر ةماهچ كه روز همان
. گردند مي سرگشته و هائم سرزمين آن در برگشته بخت شتاب  بهو اند نموده فرار وادي احتياطي نيز

 شد راست راه ساز چون و شد تعاقب مهياي آهنگ خارج مخالفان گوشمال قصد هب هماندم الجرم
 كه شد ظاهر آنجا در و رسيدند گنگا بان آب كنار  بهگذشته روز نيم و يك و ندشد راهي مقام آن از

 رزمگاه بزم در مثل  بهاگر كه بهادران سنگ گران تيغ ةزخم و دست ضرب وهم از راه  بيغنيم افواج
 عار نهاده تن هزيمت سنگي  بهتهمتن تمرس بل تن رويين اسفنديار سازند ثقيل ركاب و خفيف عنان
 بالفرض اگر دالوران جنگ از خالصي اميد  بهو اند گذاشته انهزام وادي  بهسر ،٤دنده قرار خود  بهفرار

 چنبر ةدائر دور از ٥گزار خنجر بهرام آن سهم  بهآئينه هر گيرد پيش باال راه نشا آهنگ راست خدنگ
 لهتمقا و مجادله طريق و اند درگذشته اقبال موكب لهتمقا و مواجهه سر از رود بيرون چاچي چرخ

  .شدند رهگراي يوگاونس سمت  بهگذاشته سو يك بر
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 آن آخر گرفته پيش جانب  بهراه خبر اين١ استماع مجرد  بهبهادران ساير  بادوران خان چون مجمالً
 بر گذشته يوگاونس از كروه دو پيما باد خاكسار گروه آن كه يافت خبر اينجا و رسيد مقصد هب روز

 و٢ وقت تنگي وجود  باها كارطلبي كمال از شعار جالدت سردار الجرم ،اند گزيده منزل آبي سرساحل
 پرداخته اقبال موكّب صفوف ترتيب بسيار ايلغار از ستوران آوردن ستوه هب و سواران آمدن تنگ
 و برانغار قرارگرفته قول در خود و ساخت آرا صف هراول فوج در را جگراج و سنگه يج راجه

 و آورده رأيان تيره آن واجههم  بهروي پيراسته كارگزار آزموده پيكار بهادران وجود ةپيراي  بهنيز جوانغار
 راه  بهروي كارزار ةعرص  بهپشت اقبال موكب عالمات ظهور مجرد  بهمخذوالن رسيدند مقصد  بهچون
  .شدند تاري شب زينهاري برده شب ظلمت  بهپناه و آوردند فرار

 همانجا نشتافته ايشان دنبال از بود سپاهگري روش منافي شب سياهي در دشمن تعاقب چون
 و بيايد خبري مقهوران آن از شايد كه شد روانه امراپور سمت  بهمانده شب از پهر يك و آمدند دفرو

 مانك ريوهگ از خود بنگاه اسباب ايشان كه رسانيدند خبر جاسوسان رسيده بدانجا ارانردس ساير چون
. برآيند گهاتي باال  بهموهري كوتل راه از كه دارند اراده خود ساخته راهي يرنَج ةقلع سمت  بهدوند

 دولت اولياي روي بهرو االمكان حسب غنيم چون كه دادند قرار يكديگر ديد صالح  بههمگنان الجرم
 مخالفان بنه روش بدين كه شايد دنشتاب دوند مانك ةقصب  بهنايشا عقب از ايلغار طريق  بهشود نمي
 جمعيت بنياد در٣ فتور و هنو »العلتني احد ةالغار« مقتضاي بنابر صورت اين در و  درآيدتصرف به

 شده راهي صائب ةانديش اين  بهچون و ٤گرايد پراكندگي  بهپيوندشان سلك افتاده ايشان خاصيت تفرقه
 مشرف باقي و رسيده گريوه باالي  بهادبار اهل بنه و بار از بعضي كه شد ظاهر رسيدند مقصد نزديكي به
 فراز  بهروي عاقبتان بد آن عقب از نشيب در سر سيالب شتاب  بهتاز يکّه دليران الجرم .است رسيدن بر

 و الشأن عظيم موكب غازيان ننشابيرقهاي  ة آنها بودندرقدب كه غنيم از قوشوني چون و نهادند عقبه
 نظر  بهداشتند انبخت تيره آن پي در المع برق مانند كه را ايشان اسلحه بوارق و سنان و تيغ لوامع

 دستياري  بهنگاهداشته را٥ سرراه چند دمي كه آوردند خاطر  بهشدند، آگاه اقبال موكب ةداعي از درآورده
 و ديرسان گريوه باالي  بهرا خود يافته وقت شاناي مردم جميع مدت آن عرض در مگر كه درآيند
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 سيالب روي پيش شده بهادران مقصد باب سد و مطلب راه سنگ فاسد عزيمت اين  بهمفسدان چون
 خس ةدست  بهرا سوز خرمن افروز شعله آتش سرراه و بستند خاشاك مشتي  بهرا افكن بنياد كن خانه

 گروه آن ةجمل گويي كه شدند نابود و نيست نحوي ه بمسعود موكب دليران ةصدم از دم در گرفتند
  :معاينه درون تيره بيرون سياه

  فروشـند  باد رهگذر در كه سرمه چون
  .گشتند مطلق معدوم داشت صرصر اثر حقيقت در كه نخستين حمله باد جنبش محض به  

 دكيشانب آن٢ اسباب در تاراج آتش گشوده غارت و١ نهب  بهدست اقبال عسكر يغماييان آنگاه
 بود آن بر جنگ سالحهاي و بان كه وانراك باقي و بار غلّه گاو هزار هشت قريب و زدند سركش

 و نهادند دستگيري بغل گردن داده اسيري ذل  بهتن سر بيم از  نفسهزار سه نزديك و درآمد تصرف به
 تمام تزلزل ،شد عداا ةبقي قلوب كسر باعث آمده پيوند ابد دولت اولياء نصيب در كه مبين فتح اين از
 يافت راه طويت پراكنده نيت پريشان ةفرق آن تمني رسوخ مباني در عظيم فتوري غنيم عزيمت اساس در
 بوده ثاني صاحبقران اقبال عالمات عظائم از معني در كه را بزرگ فتح اين غنائم ساير دوران خان و
 راه راز پا همان  بهو داشت مسلم سپاهيان ساير بر بود نموده روي بهادران همم عزائم آثار از ظاهر به

 مدد و قلعه ةآذوق سرانجام رهگذر از و رسيد باز آنجا قلعه اتخصوصي  بهشتافته احمدنَگَر تا پاتهيري
 دوران خان  بهخبر حال اين در چون و شد نتَپ متوجه اندوخته خاطر جمعيت جهت همه  بهشمح خرج
 خان نزد را گهاتي باال كومكي لشكر آن بنابر و رسيده دآبا دولت نواحي  بهزمان خان كه رسيد

 بازگشت بود او تعهد ةعهد در آن حراست و نسق و نظم كه پور برهان  بهخود داشته ارسال مشاراليه
 تعقيد حسن و نيت صدق خاصيت و صافي ارادت و خالص اخالص از همانا كه امور بدائع از. نمود
 عرض در بلندمكان ةپايواال ةخان آن دراز و دور ايلغارهاي و نمايان ترددات مايه اين: که نآ بود تواند
  .بست صدور صورت روز هژده

  سپهرمدار دربار وقائع
 بود پذيرفته تماما سمت تازگي  بهيافته اساس الهور در كه خان٣ افضل علّامي منزل ماه بهمن ششم

 جاوداني بركات و ميامن مهبط و آسماني فيوضات نزول محل آنحضرت قدوم بركت و قدم يمن از
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 و ماضي عهد دانايان بل حال دانشوران دستورالعمل او اوضاع و اطوار ساير و اعظم دستور آن و گشت
 از گرانمند پيشكشي نموده ياننما انداز پاي ترتيب سرافرازي ةماي اين ةشكران هب دياش مين را استقبال
 بود شده نامزد نثار ةصيغ  بهكه روپيه هزار ده و گذرانيد نفيسه ةامتع و آالت مرصّع و جواهر نوادر انواع

 پرنور انجمن نآ در كه مذكور احداد پسر عبدالقادر اميدواري ساحل  بهجود و سخا درياي تموج از
 جالل و جاه همعنان …تاريخ  بهسعادت موكب و گشت تمنّا چشم سير افتاده بود كامگاربار  سعادت به
 ةشاهزاد ينوال ادر چون و شد كبٰري ةدارالخالف سمت الهور ةدارالسلطن از اقبال و دولت قرين و

 صاحب عارضه همان سبب به درينوال برنياورده اطفال ةبلآ غايت تا كه بخش مراد سلطان١ گوهرواال
 جدائي به رو اين از داشت دشواري كمال عنف حركت احتمال بنابر سواري حال اين در و بودند فراش
 همتوج آهستگي  بهدنبال از عارضه آن زوال از بعد كه شدند راضي خالفت اعيان العينةقر روزه چند
 را خانم ستي٢ دوم ةرابع عالميان ةشاهزاد تيمارداري و پرستاري و احوال تفقد و تعهد جهت  بهو شوند

 داشتند باز الهور در دارد يدطولي سليقه درستي از مخوفه امراض ةمعالج در بل ساءالنّ طب فنون در كه
 باز صبي عهد از مکرر اندوخته خبرت و مهارت كمال هباصع و او مداواي در كه را خان وزير و

 فيل و خاصّه خلعت مرحمت  بهنخستين منزل در دهم نموده نامدار هاي شاهزاده سؤالمزاج ةمعالج
 تاريخ اين در و پردازد بلنداقبال آن تداوي  بهكه فرمودند مرخّص مستمال و مستظهر ساخته ختصم

 و خاصه خلعت  بهخان نجابت و پذيرفت امتياز پنجاب ديواني خدمت تفويض  بهگيالني موساي شيخ
 ينوال ادر كه لچنپا زميندار و يافت سابق فوجداري محال هب شتافتن رخصت پذيرفته نوازش فيل عنايت

 خان همراهي  بهيافته رعايت اسب و خلعت عنايت  بهبود شده فائز واال درگاه انبوسستآ سعادت به
 ةپرگن تا الهور ةدارالسلطن از اقبال موكب كه بود آن اقدس خاطر قرارداد چون و شد مرخّص مذكور

 بنابر شود، عظٰمي الهور ةدارالخالف جهمتو سوار كشتي آنجا از گشته نورد مرحله خشكي  بهسهارنپور
 حشم ساير و بدان هتعلّقم ةعمل و آنها امور ناظمان و پادشاهي ةخاصّ سركار كارخانجات از بعضي آن
 راهي اعظم شاهراه از اعلي االمر حسب نبود دركار چندان راه اين در همگي همراهي كه زيادتي خدم و

 فيل و اسب و پهولكتاره و مرصّع جمدهر و خلعت عنايت  بهخان سعيد ينوال ادر هم و شدند اكبرآباد
 ده عامان و فيل و شمشير و خلعت مرحمت هب مذكور عبدالقادر٤ و شد مرخّص كابل  به٣گشته سرافراز
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 همراه واال االمر حسب يافته كامگاري خاطر تمنّاي بر سوار سيصد و ذات هزاري منصب و روپيه هزار
 را ظفرآيت رايت ةماهچ الهور١ ةدارالسلطن از مختار ساعت  بهمسعود موكب و شد راهي مشاراليه خان
  .آورد يعظٰم ةدارالخالف سوي به رو كوچ در چكو بخشيده ارتفاع دارد اكبر سعادت و انور مهر فروغ كه

 موكب نزول فيض از است سرهند سرزمين چراغ و چشم كه رخنه حافظ باغ ماه نهم و بيستو 
 كه دلنشين نشيمن خاصّه مسكن بهشتي آن سرتاسر گلگشت از و شد زمين روي بهشت سعادت،
 آنگاه رسيد، ادا  بهمقام حق وام و بود يافته بنياد تازگي  بهباغ بيرون تاالب کناربر اعلي االمر حسب

 بود رسيده رس دقيقه مقدس خاطر  بهآنجا عمارات کيفيت باب در تازه كه آنان جاي  بهتصرفات
  .آرند ظهور  بهفرموده طبق كه فرمودند خاطرنشين عمارات متصديان به

  اسفندار ماه وقايع
 آباد كشور هفت پادشاه اقبال موكب نزول فيض پرتو ازباد  ابداآلكه دآبا شاه ةپرگن ظاهر ماه آن دوم

 منزل اين در. پذيرفت انور مهر ةآئين صفاي روشندالن باطن ةصفوتكد مانند ةمعاين بود خواهد
 آب سوي آن متمردان تنبيه باب در سوار هزار هفت سرداري  بهرا ميربخشي خان اسالم الدولهةعمد
 خان سردار و ساختند راهي نموده نامزد باشند مي راهنزني برسر بوده٢ سركشي پي در پيوسته كه دهلي

 عالم سيد و نقشبندي خان لطيف و خان اصالت و خان الدين طبق دول فريد شيخ و خان ديندار و
 رستم كه٣ شد مقرر و شدند معين فوج اين در ديگر يچند و علي لطف دسي و خان دارقلع و بارهه
 ديگزين همراهي  مهماين در پيوسته الدوله ركن آن فوج  بهاست مقرر او جاگير  بهكه هلنبس از دكني خان

 كشي زبانه  بهاست الهي قهر آتش التهاب نمودار كه پادشاهي غضب ةشعل اشتعال تاريخ اين در هم و
 اين تقديم و آمد جون آب اينجاب گردنكش سران زياده خانمان و جان خرمن سوختن برسر درآمده
 ده  بارا مشاراليه خان روز اين در مه شده، نامدار٤ هالدول يمين خلف مهين خان شايسته نامزد خدمت

 كه واال مناصب ارباب جمعي و خان مبارز ولد اختيار  باخود ماجد والد تابينان جمله از سوار هزار
 مقر و دادند رخصت بنياد صواب داد قرار اين انصرام  بهكشيد مي كس پنجهزار تا همگي سواران عدد

  .نمايد الغاشت فسادانگيزان آن استيصال  بهخان باقر مصحوب شتافته دهلي تا زودي  بهكه فرمودند
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 رودبار ساحل بر راه لوريه نواحي در چون رمضان بهر بركت شهر پنجم مطابق مذكور ماه پنجم
 سوي  بهافكنان شكار و كنان تفرج گشته نشين شتيك جود ابر بل كرم بحر معهود برخالف افتاد جون
  .فرمودند توجه مقصد

 عمارات و باغ بر بود هسكين و وقار كوه محمل محل آن در كه اقبال ةسفين١ چون ماه يازدهمو 
 قصد  بهحضرت بندگان ،كندفا گذار دارد وقوع سمت آب کناربر كيرانه سرزمين در كه خان مقرب

 بدين همايون نزول فيض ةلمح او ةسلسل جاويد مباهات قواعد تمهيد و ديرينه پرستار آن اعتبار يدمز
 و اسباب مجموع نثار و انداز پاي مراسم اقامت از پس مذكور خان  وداشتند مبذول آيين نزهت منزل
 ترتيب  بهابستانسر آن صحن در بود اندوخته ابدقرين ةدولتخان اين دولت هب مدت اين در كه خود اموال
 او خاطر مراعات بنابر حضرت بندگان  وساخت موسوم شكرانه سمت  بهبل يمسم پيشكش نام  بهچيده

 بود ساخت خوش غايت  بهكه سيمينه آالت از معدودي نموده اكتفا آالت طال و جواهر از قليلي قبول به
  .بخشيدند مذكور خان  بهرا مابقي و پذيرفتند ساختن نمونه جهت به

 فوز ادراك بود شتافته خود جاگير  بهباز دكن معاودت وقت ازكه  خان شجاعت سيد ماه چهاردهم
  .نمود مالزمت سعادت

 الهي ظلّ انوار هبوط  بهنورگده نزهستان ةعرص آمده اقبال خيل سرمنزل دهلي دارالملك پانزدهم
  .گرديد قدس٢ نورستان )كذا( تاًحقيق

 رهيخط حظيره آن ورود از شده متوجه يآشيان جنّت حضرت منور مرقد طواف  بهديگر روزو 
 ةوظيف تمغفر استدعاي٣ و فايحه فاتحه قرأت از زيارت آداب اداي از بعد و گشتند اندوز فيض
  .نمودند ادا روپيه هزار پنج مبلغ عطاي ضمن در است مجاوران يعطا از عبارت كه اي همقرر

 از چندي و گوهرواال هاي شاهزاده  باداشته باز همانجا پوينجها اردوي اهل معظّم ماه هفدهم
. شتافتند ٤المپ صيدگاه سوي  بهشكارند ناگزير كه قراوالن و نزديك خدمات ةخدم و واال درگاه مقربان
 روز يك در نوبت آن معهور دستور طبق بر را قضا بوده شكار اندوز نشاط سرزمين آن در روز چهار
 باعث بديع اتّفاق اين و نمودند صيد است نامي »خاصبان«هب كه خاص تفنگ همان از سياه آهوي چهل
  .آمد طبع انبساط مزيد
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 در و گذاشتند چپ دست جانب بر را دارالملك آن گذشته هليد هرش نزديكي از ماه دوم و بيست
 موكبمبارك  كوچ شهر ظاهر دوار از و گزيدند منزل سعادت  بهآمده فرود دولت قرين نزديكي آن

  .پيوست اقبال
 شيران نامك هميشه كه اي بيشه سوي  بهنموده شيرافكني انداز دولت و اقبال همعنان پنجم و بيست

 ماده سه و نر سه هيكل قوي هزبر تنومند قالده١ شش دم يك  بهو شدند متوجه باشد مي صولت اژدها
 شيرافكن رانداگرزبر صولت ةپنج دستگير شير ةبچ چهار و شد جان  بيدمان اژدهاي افسون ةدمدم به

  .شدند دولت موكب البرزشكن
 عالميان ساير  بهنسبت كه تعالي ايزد ضرتح مواهب و باال عالم مكارم از تيمکرم واال ينوال ادرو 
 و عالم رويي شكفته باعث نموده روي خصوصاً اعظم اكبر ةشاهزادو  اعلي ارفع حضرت به٢ و عموماً

 ازلي قسمت فيض از است سپهرجناب ةپادشاهزاد آن ةكامل ةنصيب رسيدن .گرديد آدم ابناء اميدواري
 كريمه عفّت و عصمت شبستان در نژاد قدسي ةشاهزاد سعادتمند والدت فرخنده٣ يعني نصاب كمال به

  :که نآ متين عطاي اين کيفيت اتخصوصي تبيين و پرويز سلطان غفرانمآب ةشاهزاد
 و چهل و هزار سال رمضان ماه ششم و بيست جمعه مطابق الهي ماه اسفندار ششم و بيست روز

 انور مهر ةطليع طلوع هنگام  بهبود اقبال سرادق مخيم للوپ ةپرگن مضافات از سلطانپور موضع كه سه
 اين مسعود ورود قرب نويد و نمود گري جلوه سروري برج اختر فر فرخنده آن ظهور صبح تباشير

 اردوي اكثر و پادشاهي محل تمام كه رسيد اشرف سمع  بهوقتي شهود عالم  بهارجمند مولود همايون
 زيور قدرواال ةشاهزاد فتوقّ  بهاعلي امر كبٰري خالفت توقّف از براينبنا .بودند شده راهي پوي گيتي

 چندي و شوند متوجه آهستگي  بهپيوند سعادت فرزند قدم خجسته آن قدوم از بعد كه پذيرفت صدور
 آن نصاب بركت ركاب در كوچ هنگام كه داشتند باز عالميان ةشاهزاد خدمت در را عظّام امراء از

 از است عبارت كه عظٰمي بشارت٤ اين چون و گردند سعادت اكتساب پذيراي نساب عظمت ةشاهزاد
 منزل در بود يافته وقوع افروز سعادت روز اين اول پهر از ربع و گهري دو در كه نژادواال آن ميالد
 و گرفتند سعيد عيد را فرخنده روز آن عاطر خاطر انبساط كمال از رسيد اعلي عرض موقّف  بهديگر
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 و نهئتت مراسم واال درگاه هاي بنده ساير و نواختند اعظم نوروز اين انهيشاد نواي  بهرا دولت ةگورك
  .آوردند جا  بهمعهوده اعياد طريق  بهمباركباد

 سعادت ركاب ملتزمان معروض بچهولي و منجهوي موضع ميان راه عرض در ماه هفتم و بيست
 كه اند گرفته جا جنگل ةبيغول در هيكل اهرمن چند يرشي١ تنومند محل اين نزديكي در كه شد انتساب

 گذشتن مجال تنخويش محل و مسكن محاذي ز اار حمل و جدي جاي چه اسد بل آسمان ثور
 رسد مي سرزمين اين حواشي و حوالي ةسكن مواشي و انعام  بهتمام اضرار و آزار راه اين از و دهند نمي

 متوجه سمت آن راه از هم داشتند شير شكار  بهكه خواهشي كمال از شكار شير پادشاه حضرت الجرم
  .انداختند خاصه تفنگ  بهرا ماده و نر شير چهار رسيدن عين در و شدند

 درياي کناربر يعظٰم ةدارالخالف كينزدي در كه سامي گهات دلنشين سرزمين مذكور ماه ام سي
 نشيمنهاي واال گشته سپهربرين روكشقرين  اقبال موكب مسعود ورود از دارد وقوع سمت جون

 اشرف نزول از بود يافته سمت مذكور گهات نزديك سامي االمر حسب آنوال در تازه كه نشان آسمان
 اعلي االمر حسب مقدار عالي قدرواال ةپادشاهزاد منزل ناي در٢  وپذيرفت حمل لممح شرف منزلت
 نذر سبيل بر معهود رسم  بهروپيه هزار و مهر هزار و نمود مالزمت سعادت فوز بود شده راهي متعاقب

 خجسته قدم همايون آن حضرت بندگان و نموده اختر فرخنده٣ آن نام التماس گذرانيده انور نظر از
 آن سعادت سراسر والدت تاريخ بديعه اتاتّفاق از و فرمودند موسوم »شكوه سليمان« بهرا قدوم

  :موزون مصرع  كهاست اختر فرخنده ةشاهزاد
  )ه ١٠٤٤ (شـكوه  سـليمان  شكوه سليمان

 مطاع جهان امر الصدور حسب كه فيروزجنگ بهادر نخا هللاعبدا روز اين در هم و آمد درست  
 مبهم امر آن ايضاح اكنون هم چنانچه  مهمآن تقديم از بعدو  بود شده مأمور رپو نتَر متمردان تأديب به
 گرفته همراه غنائم ساير ا برا آن نواحي زمينداران ساير و نچهملَ وباب موضع آن زميندار .نمايد مي
 گذرانيد مالزمت نذر  بهمعهود رسم  بهاشرفي٤ هزار نخست اندوخته مالزمت سعادت و رسيد واال درگاه به
 التماس و درآورد انور نظر  بهبود نموده نذر  مهماين برآمد نيت  بهكه اشرفي مذكور عدد موافق و

 ماند موقوف نوروز ةفرخند روز  بهاشرف حكم نابرب نموده، مذكور ندارانيزم و خود پيشكش گذرانيدن
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پذير  فرمان سرزمين آن سركش زمينداران گوشمال  بهزجنگوفير خان چون: که نآ مذكور فتح کيفيت و
 نزديك كه بهاگي كوتل كروهي چهار در مراحل قطع از بعد شد راهي نموده مقام آن آهنگ شده

 خود جمعيت  بانمادهو زميندار سنگه امر وقت اين در گزيد١ منزل است دور رپو نتَر از كروه شصت
 و سرداري راه كه آنجا از رسيد مذكور ةكريو مابين مكانواال خان آن چون و شد ملحق اقبال خيل به

 وجود  باتأمل و توقّف بي ننموده اقامت مقام آن در است سپهساالري و كشي لشكر و كارگزاري
 شده گرم پشت پندار و غرور استظهار  بهكه حدود آن زمينداران چون و نهاد راه در پاي گريوه صعوبت

 بود بي وجود غبار  بهكه داشت آن ةاراد گشاده مجادله در گرفته سرراه آنجا و بود شتافته پيش منزل به
 چند نهادي خس پشتي  بهضرخا بحر ةلطم روي و بگيرد صرصر ةصدم پيش سرخاكسار سبك مشتي

  .نگاهدارد سرشت خاشاك
 گشت آگاه کيش سفاهت و چند منشي مالمت آن پيشنهاد از فيروزجنگ خان كه حال اين در

 باد  بهگشته كين آتش افروز شعله و نهاد گهاتي باال  بهروي شده راهي سحاب و باد شتاب  بهالحال في
 گروهي صدمه همين از چون و دبرآور ددگوهر بدطينتان آن روزگار از دمار نهاد از دود نخستين حمله
 نامتينوتهر از است عبارت كه مفر مقر  بهداده فرار  بهقرار باقي رفتندگ مقر سقر در گشته كشته انبوه

 ايشان عقب از شعار تهور بهادران و شتافتند٢ كتل رويه شمال جنگل در واقع پيوند اشكال حصاربندي
  .پرداختند ديوسار چند منظري اهرمن آن آثار جستن  بههبرآمد عقبه آن فراز به

 انبوهي كثرت از حصار آن اطراف که ناي وجود  باشد ظاهر انباطن بد آن هزيمت سمت چونو 
 راه درختان خالل در صرصر باد چون بود محاط ديگر حصار چندين گذار٣ دشوار جنگلهاي اشجار
 هنگامه گرمي همان در رسانيده باره ديوار به نزديكي  بهرا خود رفته رفته و درآمدند جنگل بدان كرده

 متحصنان بر كار نموده آسان خويشتن بر جان ترك و ساختند گرم را فتح اسباب ةتهي و محاصره
 تنگ محاصره مضيق از حصارآن  اهل بر حوصله ساحت فرصتي كمتر  بهچون و گرفتند دشوار
 دارد انحصار ٤»جوهر« در معامله چاره كه دانستند و كشيد مرتبه بدين كار كه ديدند و گشت تر عرصه
 خود مان و خان اهل جان از بدكشيده نهاد نيام از داد بي تيغ غرور و هلج وفور بنابر دانسته و ديده
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 قعر و سعير اسفل درك  بهنموده مردانه كوششهاي نيز خود زنان كشتن از بعد و نداشتند دريغ
 فرصت كه جمعي و اطفال و عيال از چند١ معدودي گرائيده گشايش  بهقلعه و شتافتند المصير بئس

 و احمال بود ناهموار غايت  بهبدهنجار گريوه آن سر چون و شدند دستگير دندبو نيافته جوهرنمايي
 ناچار نمود مي عبور دشواري كمال در جاده ناهمواري فرط از توپخانه هاي ارابه خصوص اردو اثقال
 نمايان روش و شايان توزوك  بهآنجا از و ساختند هموار را راه گزيده اقامت مقام آن در روز سه دو
 سرسواري بر كه فتحي گونه اين از موضع آن زميندار نچهملَ وباب چون و شدند راهي رپو نتَر سمت به

 هواي گرائيده هشياري  بههوشي  بيمستي٣ از و بيداري  بهپنداري٢ خواب از يافت آگاهي بود داده دست
 روي و فروتني و تملّق سر از و كرد بيرون سر از است وييخودر و پروري جنگل ةالزم كه خورأيي

 و ضراعت ابواب ادهونم زميندار سنگه امر شفاعت  بهداده آميز تضرع انگيز رقّت پيغامهاي زاري و عجز
 چون و گذاشت باز خود حضور  بهار مبلغ تعين نموده گرانمند پيشكش قبول و شودگ اطاعت اظهار
 در از پيغام و نامه ةوسيل  بهنيز خود و داشت مفتوح استئمان ابواب او جانب از مذكور سنگه امر

 و زالت عفو خويشتن نمرشدداري پيروي بنابر درگاه اين بندگان ستوده ةشيو که نآ از .درآمد درخواه
 مروت سردار الجرم است خواهان زينهار خانمان مال و جان بخشايش و آيان ياعطا و جنايات صفح
 درگاه از ينوال ادر كه راي بِك رندس و درگذشت او سرجرم از نموده او ملتمس قبول شعار فتوت آثار
 كه فرستاد نچهملَ وباب نزد سنگه امر اعتماد اهل از يكي همراهي  بهبود آمده فيروزجنگ خان نزد واال
 نيز خود است سپاهگري راه كه آنجا از و دهد استمالت ساخته آرميده را دل رميده هوش پريده آن

 استمالت و استظهار را او رسيده پور نتَر  بهمذكور راي بِك نچو و شد راهي دنبال از كوچ در كوچ
 نموده فيروزجنگ خان مالقات آهنگ٤ درنگ بي اندوخته ناك تفرقه خاطر جمعيت رهگذر همه از داده
 خان ديدن  بهگرفته همراه آورد ره طريق  بهفيل زنجير سه شعبان ماه هفتم ابقمط ماه بهمن هفتم

 خود تهيه كه داد قرار شده نهاد دل جان دلجويي و تفقد و آميز لطف سخنان از چون و آمد مشاراليه
  .شتابد پناه گيتي درگاه  بههمراه نموده
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 بيست در كه نمود مقرر پذيرفته يشكشپ رسم  بهشكوه كوه فيل زنجير نه و نقد روپيه لك دو آنگاه
 مصحوب پيشكش  بامدهآبر معهود تعهد عهده از١ موعود مدت در مجمالً. نمايد سرانجام روز پنج و

 گذارش اكنون هم چنانچه ،يافت مالزمت بهاستسعاد  آنوال در و شد واال درگاه ةروان فيروزجنگ خان
 هردو سران زياده گوشمال  بهسرهند نواحي در كه خان شايسته و خان اسالم روز اين در هم و پذيرفت
 خراب و سوخته را ايشان نما و انخ تاخته آنها سرزمين بر و بودند يافته رخصت جون رودبار جانب
 و سر  بينداشتند كاري دينمترد قتل و طريق قطع جز كه متمرد مفسدان از تن هزار ده قريب و ساخته

 ساير  بابوند كرده معاودت غانم و سالم نموده دستگير و اسير را بدسگاالن آن اطفال و عيال و سپر بي
 نيز هلنبس جاگيردار خان رستم و دهلي ةصوب صاحب خان باقر و سيدر واال درگاه ةسجد  بههمراهان

 را فرموده بودند شده مأمور فوج دو اين همراهي  بهغائبانه زمانه خديو مطاع جهان االمر حسب كه
 افتخار و اعتبار مزيد المال رأس واال مالزمت فوز روز اين در هم ساخته نفاذ قرين صدور طبق بر٢

 هم و آمدند مرحمت نظر منظور گذرانيده انور نظر از نذر رسم  بهمهر پانصد هريک و نمودند جاويد
 ايشان غير و خدمات متصديان از دارالخالفه اهالي و٣ اعالي و اشراف و اكابر و امرا اعيان تاريخ اين در
 مسعود ورود منتظر شتافته دارالخالفه  بهاطراف از مالزمت سعادت ادراك آهنگ  بهكه ديگر جمعي و

 و خان بيگ احمد و خان تمکرم و ودگَ داس هليتَب راجه و خان لشكر و خان اعتقاد مثل بودند
 و فيروزجنگ خان هللاعبدا ةبرادرزاد خانرب ع و خان زبردست و اندهونم زميندار سنگه امر
 سعادت از مدتي كه واال درگاه بوس آستان شرف هب دارالخالفه عمارات ةداروغ و بخشي عبدالكريم مير

  .شدند نصاب كامل٤ رسيده بودند نصيب حرمان جاويد
 ةدارالخالف يعني دولت محيط مركز  بهاقبال موكب همايون نزول براي مسعود ساعت چونو 

 سپهرنظير سرير بر معظّم ناصاحبقر العينةرق و اعظم نير مناب نائب آن فرخنده جلوس و يعظٰم
 جمعه روز منجمين اختيار  بهبود پذيرفته اتمام صورت ثوابت فلك نمودار آن ايام اين در كه مرصّع
 گهات دولتسراي در افروز انجمن و جهانتاب آفتاب تحويل جشن براينبنا بود يافته قرار فروردين سوم
 مقرر دستور منطبق نوروزي محفل٥ تزيين  بهسلطنت كارخانجات طرازان سامان و شده مقرر سامي
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 و گشتند مأمور يكبٰر ةدارالخالف ةاندولتخ خاص و عام صحن در رومذك جلوس بزم آذين و ساله هر
 لك يك قريب كه را جراتگُ كار منقش، زربفت مخمل اسپك نخست فرموده شير خان  بههمگنان
 و افراشتند سيمين و ينزر ستونهاي  بهستون چهل ايوان پيشگاه در بود شده آن مصارف صرف روپيه

  .كردند ايستاده ستونها دست همان پايداري  بههايي شاميانه جنس اين از آن اطراف بر
 روكش ساخته روپوش مزين بساطهاي و ملون يها گستردني  بهرا همايون بارگاه زمين روي آنگاه

 چهار بر زرين محجري داده ترتيب مربع هوتربچ اسپك ةساي در و ساختند گردون بوقلمون كارگاه
 كه اي شاميانه و گذاشتند آن حقيقي وسط در را مذكور مرصّع اورنگ و ندنمود نصب آن ضلع
 دوخته آبدار غلطان مرواريد و زر تار  بهمطرز گلهاي و ها بوته اطراف بر تحرير جاي آن جاي بهجا

 ثمينه جواهر  بهآن سربندهاي كه ناب طالي ستون چهار و گرانمايه شاهوار گوهر مسلسل تا بودند
 بر و افراخته آن فراز بر بود نموده پيشكش دهبرآور روپيه لك يك  بههالدول يمين را نآ و بود مرصّع
 نمودند منصوب بود مكلل قيمتي ئالل  بهآن مسلسل كه مرصّع چترهاي كه بخت فرخنده تخت١ جوانب

 زردوز پوششهاي  باسيمين خرگاههاي گذاشته كارمينا و ساده و طاليي هاي سندلي و ها تخت جا بهجا و
 عمارت عام و خاص محوطه اطراف طاقهاي و جدار و سقف و ديوار و در و زدند يكديگر برابر در

 كامگار نامور امراي اعاظم و مقدار عالي قدرواال هاي شاهزاده كه را سردروازه پيشطاقهاي و نقّارخانه
 و ايراني زربفت و باف طال مخمل از ديار هر٢ ةنفيس ةاقمش رد بودند شده آن تزيين و آذين تکفّلم

 ارژنگي كارنامه رشك كه فرنگي مصور هاي پرده و ختايي و چيني هاي پرنيان و پرتگالي رومي ديياي
 ميناكار و مرصّع و طال ظروف زينت فردوس زيب بهشت مجلس صحن در جا همه و گرفتند است

و  آرايش اين  بههمانا غايت اين تا آفرينش ايمبد از كه شدپذير  آذين نظير مينو محفلي چيدند ترتيب به
  .باشد مدهدرنيا گياننظّار نظر  بهروز اين نظائر در يحتّپيرايش 

  )تخت مرصع شاهجهان(
 سرير گوهرين اين ٣أتهي و شكل اتخصوصي از جمله تصوير  بهمقام اين در خودكام ةخام اكنون
  .نمايد مي دليري آمد تواند برنمي آن تحرير ةعهد از آفرين صورت قدرت قلم جز كه آيين بديع
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 اورنگ سر و١ خسرواني سرير روي شاعرانه آرايي سخن از نظر قطع كه همايون تخت اين
 پايان ابد جلوس احيان اين مبادي در چون شد تواند نميپلّه  هم آن دبانرن ةپاي  باعجم ملوك كياني
 سواي را بيروني ةجواهرخان جميع پرداخت آن ترتيب  بهزمان و زمين خديو آراي گيتي رأي

پذير  زينت آنحضرت تزيين از اوقات اغلب و باشد مين محل خاصّه ةجواهرخان در كه جواهري
 زمرد و ياقوت و لعل از هروپي لك شش و هشتاد موازي آنجمله از ساخته انور نظر منظور گردد مي

 كه طال توله لك يك  باو فرمودند اختيار داشت امتياز قيمت و رنگ و سنگ در كه مرواريد و٢
 نخا بدل  بيتحويل است روپيه لك دهچهار آن قيمت و باشد جوهري مثقال هزار پنجاه و دويست
 مبلغ يافته اتمام سمت امتم سال هفت مدت در و نمودند يفهشر ةخاصّ سركار زرگرخانه ةداروغ
 آن مصارف در باشد توران خاني )كرور( چهار و ايران تومان هزار سه و سيصد كه روپيه كرور يك
  .رفت خرج به

 مسقف و مستطيل سرير فرخنده آن هيأت: كه است صورت اين بر آن اتخصوصي يروتصو 
 اجمل و صور احسن شكل اين عموم همايون٣ وضع آن نسبت از همانا چنانچه يرفتهپذ ترتيب سمت
 خصوص را صفاهانيان جمال و صفاهان كمال يايگو و شتهگ اوضاع و اشكال افضل و اكمل و تقاويم
  :گويد مي كه آنجا افتاده منظور ماده همين

  تاس افضل شكل كنون مستطيل هيأت  فلـك   بـا  وضع اين نسبت كرد عقل تا
 و انداخته دلها طاق از را بلقيس عرش بل سطاقدي تخت كه برجيس پايه شش منير روكش آن و
 بر باز را سخن اش گرانمايه ةپاي رفعت وصف ساخته وقع بي درنظرها را سليمان گوهرنگار كرسي
 در نشاند كرسي ةپاي از را سخن قدر مقدار ةرتب فرط بنابر مقدارش ةپلّ واالي ثناي و نشانده كرسي

 ةقاعد هريک كه ميناكار ينزر ةقائم هشت  بهمرصّعش سقف رسانده شعر ساق  بهکه نچندا گذرانيده
 ميناكار ينزر سطاو كه اعالي سطح فراز بر و شده افراشته شد تواند مي گوهرنگار يئمينا گنبد نه اين
 كه دانه هريک و دارند وقوع سمت يكديگر روي بهرو كاربرده  بهزمرد آنها افراشته چتر بر جا بهجا كه

 جگر  بادرست تكلّف بي است، بدخشان كان دل فواد ةثمر و تابان آفتاب ةپار جگر همانا هريک
 و افتاده دآلويز دلكش غايت  بهنآ ةنظّار چنانچه گرفته منقار  بهآتشخواره مرغ مانند نمايد مي٤ افروخته
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 آنجا از و ذرع )يك( نشيمن ةمرتب تا ةپاي از آن ارتفاع و ذرع نيم و دو عرض و ذرع ربع و سه آن طول
 كالن و خرد تراش فرنگي الماس و زمرد و ياقوت از جواهر انواع جا همه و )ذرع پنج( سقف  بهتا
 دل از شكيب و خاطر از قرار آن رياي هوش تماشاي چنانچه رفته، كار  بهآن نگار و نقش در طرح به
 نگين بر تابان آفتاب درخشاني  بهبدخشاني كالن لعل چند آن عذاره قطعات از اي قطعه هر در و برد مي
 زينت اعني شعار فرشته شاعر آبدار اشعار آن درون ةكتاب و نشسته تمامتر هرچه تمكين  بهزر ةخان

 فام زمرد ميناي  بهاست پايتخت سرآمد شعراي از كه تخلّص دسيق خان محمد حاجي١ روزگار ةصفح
  :است جمله آن از بيت چند اين و نگاشته

  پادشــاهي تخــت فرخنــده زهــي
  

  الهــي تأييــد  بــهســامان شــد كــه
  اول بگـــداخت را خورشـــيد زر  مكمل كردش   مي كه روزي فلك  

ــه  پـاك  شد صرف كارفرما حكم به ــا ب ــارش مين ــاي ك ــالك مين   اف
ــراي ــه ب ــري اش پاي ــشيده عم   بديـده  خـاتم  سـر  بـه  افـسر  گهر  ك

ــرافش در ــود اط ــاي ب ــا گله   مين
  

  سـينا  طور از چراغ چون فروزان
  ساي فلك قدرش پايه شد آن از  پـاي  بر بوسه٢ را شاهجهان دهد  

  افـزود  تخت بر اي   پايه گردون ز  سود اش  پايه بر سر هك سرافرازي
 اين  بهديگر سنجي سخن و )ه ١٠٤٤( يافته )ه ١٠٤٤(» عادل شاهنشاه اورنگ« را اتمام تاريخ و
  :مصرع,  برخوردهتاريخ

  )ه ١٠٤٤ (صاحبقراني همايون سرير
 نوروز سعيده، ثالثه اعياد تهنئت در اي قصيده نيز كليم طالباي كالم جادو سخن نادر شاعر يگانه و

 شمس برج اين تعريف در بيت چند داده نظم سمت عظٰمي ةدارالخالف  بهاسعد قدوم عيد و عيدفطر و
 سر اين بر را او هنرپرور شناس دقيقه پادشاه كه ابيات آن و نموده رجد در درج٣ آن ضمن در قمر و
 اين  بهيافته ايراد نامي نامه اين در ترتيب ةحظّ مالحظه بي سرقصيده و مطلع تا فرمودند وزن زر به

  :آمد جا  بهمقام حق اداي وسيله
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  قصيده
ــسته ــد خجـ ــوروز ممقـ ــره و نـ ــوال غـ   شـ

  
ــشانده ــد ف ــل ان ــر عــيش گ   ســال و ســرمه ب

ــه   ــشم ب ــردم چ ــه م ــد دارالخالف ــست عي   جـــالل جهـــان شـــاهجهان موكـــب غبـــار  نوي
ــيده ــه رســ ــاحبقران كوكبــ ــاني صــ   ببــا خــويش  بــهآســمان اي لــشكرش گــرد ز  ار ثــ

ــر چــودش رشــك ز   جبــال تيــغ  بــهزنــد را خــود كــه مثابــه بــدان  دلگيرســت خــود از اب
  رمشكـ  از نداشـت  فلـسي  ب دسـت  چو كسي

  
ــه ــر ١ب ــاي زي ــال درآورده پ ــون م ــال چ   پام
  اســـتقالل تخـــت  بـــهنـــشيند پادشـــاه كـــه  عيـــدي چنـــين در نـــوروز پـــذيرد شـــرف  

  مقـال  طـول  و خـضر  عمـر  كنـد  نصيب خدا  گـشتم  فـشان  گهـر  مرصّـع  تخـت  وصـف  به
  لعــل بدخـشان  صــد و يـاقوت  ســيالن هـزار 

  
ــه ــا تاســ گرفتــه رونمــايي ب   جمــال نمــود ت
ــوان   ــش ز ت ــاقوت آت ــه  افروخــت چــراغ آن ي ــه ك ــاد ز ن ــتش رســد ب ــه آف   زوال آب ز ن

ــس چنانچــه  المــاس بــر لعــل و يــاقوت پرتــو فتــاده ــان عك ــد چراغ   زالل آب در فت
ــرد ــنش زمـ ــازه كهـ ــر تـ ــبزه ز تـ ــو سـ   محـــال شـــمرده را نقيـــضين اجتمـــاع كــه   نـ
ــالي ــت ط ــدي تخ ــش ز آب ش ــاقوت آت   ي

  
ــر ــه اگ ــره ن ــشان قط ــي ف ــدي م   الل زالل ش

  جمال و حسن و شكوه فرو و شوكت و شأن ز  هـست  خـواهي  آنچـه  هـر  ديگـر  و ندارد بها  
 بدان هنرها و گرفته باال اي مرتبه  بههنرها كار هنرنواز هنرپرور پادشاه عهد در كه سپاس را خداي

 اين از پيش كه نباشد چنين چگونه و آيد درنمي اوهام تصور  بهآن از بيشتر و باالتر كه آمده پيش مثابه
 اجتماع از هندوستان زمين گل زمان اهل كمال  بهكه پادشاه اكبر جاه آسمان٢ آشيان عرش پادشاه عهد در

 ،اكبرنامه در ابوالفضل شيخ زمان ةيگان بود چنين الحق و بود زمين روي هنرگلستان اهل انواع
 و يآشيان عرش حضرت والدت تاريخ آن اول مصراع كه )بيت (شانزده يانشا  بهرا زيمرو حسين مير

 شمرده، هنروري كارنامه را ابيات آن كه ستوده اي مرتبه  بهاست آنحضرت جلوس تاريخ ثاني مصراع
 ةزرگرخان ةداروغ كه رسيده جايي  بهآن اهل و استعداد ةمعامل حضرت اين پروري دانش ميامن  بهنوناك

 حكاكي صناعت و صياغت خصوص صنايع بدايع انواع و هنرها فنون در كه مذكور نخا بدل بي خاصّه
 سلك در بيت چهار٣ و سي و يكصد ل برمشتم مصنوع اي قصيده است خود عصر وحيد خوشنويسي و

 سراسر والدت تاريخ آن مصرع هر از كه است نهج اين بر اول از بيت دوازده كه داده انتظام نظم
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 گردد مي مستفاد مطلب  بهاشاره آن ابيات مضمون از١ که نآ بديعتر و شود مي مستنبط آنحضرت سعادت
 مصرع هر از و آنحضرت ةفرخند جلوس تاريخ همذكور ابيات از بعد بيت دو و سي مصراع هر از و

 كه كشمير آباد نزهت و تدارالسلطن سوي  بهدارالخالفه از آنحضرت نهضت تاريخ باقي بيت نود
  :مصراع که نآ تر غريب و گردد مي معلوم سه و چهل و هزار از است عبارت

  )ه ١٠٤٤ (هجـرت  از بسال سه و چل و بود هزار
 آنحضرت مسعود ورود آن ابيات بعضي در و آيد مي موافق جمل حساب  بهتاريخ نهمي با  

 و ةدارالسلطن  بهآنجا از دولت عنان انعطاف و پالم شكارگاه  بهآثار خجسته توجه و دهلي دارالملك به
 چنانچه يافته، ايراد مرصّع تخت بر اسعد جلوس و بٰريك ةدارالخالف  بهمعاودت و دلپذير كشمير نهضت

  :قصيده گردد، مي٢ ظاهر نمود ثبت مقام اين در نمونه رسم  بهآنجمله از كه چند مضمون از
  جهـان  كـلّ  پادشـاه  جهـان  نأشـ  براي  عيان نموده جهان چون بي واحد خداي
  سـتان  لـك م و نواز دانا و عالي و عليم  آفــاق شهنــشه باحـسان  و وجــود بـداد 
ــاد ســاله هــزار   شـادان  جـان  هزار صد جهان بدور ودب  و از دم هــر کــه آن بمان
ــسمت ز  بيـت  دوازده ايـن  طبع شاهجهان بمدح ــم از آورد ازل ق ــهدل ــ  ب   انزب
  نگــار بگــاه مــصرعي هــر دوازدهاز آن 

  
ــاهجهان دتولّـــ كنـــد ــا پنـــاه شـ   نبيـ

  نمنّــا عــالم تأييــد ز كــرد جلــوس  بـــسرير كـــامران جهـــد از باكبرآبـــاد  
  ٣گـران  سـپاه  و شاهي  با بدهلي شد كه  هجـرت  از بسال سه و چل و بود هزار
  ســـرهند بگلـــشن بيامـــد بهـــار بنـــو

  
  خنـدان  گـل  چـو  هـوا   بـا  ابد بهار گل
ــامراني ز   ــوروز ك ــرده ن ــزم ك ــود ع   شـادان  جهـان  بـر  الهـور  مدينـه  سوي  نم

ــداد  كـشمير  سـوي  ده داد شاهجهان جود ز ــرق ب ــگ ب ــاد ت ــاي ب   جــوالن را پ
  حيـوان  چـشمه  ز  بـه  ولـي  چشمه رهزا  قـدمش  هـر  و بكـوه  گـل  بود هزارگونه

  جـاه   بـا   شد زود تاب عنان هند بسوي
  

  بـادوزان  چـو  ابـرش  نمـا  بـرق  جهانده
ــداد   ــود ب ــه وج ــده بدارالخالف ــاز آم   عنـان  بـدور  ملـك  و ركاب بدور فلك  ب

  الـــوان جـــواهر ســـرير نوبهـــار ز  جهـان  حـسن  بـاز  بيفـزود  شـك  هزار
ـ  سـايه  آن از كـه  ١زمـي  بهر   فلـك  ادفت
  

ــداد ــا ب ــد ت ــتگاه باي ــه و دس ــان ماي   ك
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  زمـان  و زمـين  بـر  رنگ صد گيتي بداد  مـن  ز پادشـاه  اورنـگ  ز رنگ و جمال
ــان  دول و ديـن  پادشـاه  ملل و ملك خديو ــشاد جه ــداد گ ــوت بام ــان ق   ايم

  پايـان  بـي  ليـك  وجـود  كرم از محيطي  دل دريــا  و شاهنــشهي اپناهــ هــانج
  جاويـد  عـدو  دل سنانت و گرد سهم ز
  

  طپـان  جهنده رگ چون زمين بزير شود
  فـسان  مـدام  بـود  حسامت براي از كه٢  سـياه  سـنگ  برنگ سردشمن بود آن از  
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 حضرت نيد قروين جلوس جاياز دوران ادوار سن سرآغاز سال هشتم
 ندورا به  كه قرون آن تا آخر زماني صاحبقران ثانيسبحانظلّ 

  گردون مقرون باد

ش يپفراش ي خوةر ممالك محروسي ساريد كه سي خورشيدجمشيعني  نژاد خاورزاد وزشاهنشاه نور
گاه يدبود و گاه در ص مي نبله و سرطان سرگرم گلگشتاض سياض و حيستان رت در نزهيگرفته گاه
اه مهرگان و پاه دل سي سيينمود، چون نوبت دستبردنما ي مي و شكار اندازياندوز  نشاطياسد و جد

 سرما ساحت كوه و ي رزم آزمايشونها رفته رفته قو درآمد نبرد لشكر بردةمعركيي صف آرا١ وقت
 ة قشالق بود در گوشة هنگامين و زمان را فروگرفتند در آن هنگام كه وقت گرميزم٢ ةهامون بل صفح

 شبستان يريگ نوال كه از گوشهي اان آورد تا دريپا  بهسربرده موسم شتا  بهتابخانه قوس و كنج كاخ دلو
 داد و از يطارم و باغ جاي  حمل در فضاةدارالخالف فسحت يده هوايزمستان حوت گرفته خاطر گرد

شتن يحل خوم شرف ة آن موطن نشاط و انبساط تاخته در شرفات غرفيسو  به تنهيكفرط شوق 
ر عالم  كاي تازه روي گرفته آبي نشو و نما گرمةگر باره هنگاميمن ساخت و از پرتو نظر مهرش دينش

ن و ين بساتي زميه رو درآمدتن  به تازهي را جانيصرر قوالب عنينو ساآب و خاك باز آمد و از سر
  راي مقام ماه تا ماهي وقت و تقاضاي مقتضابنابررفت و ي پذين آب و تاب شكفتگياحي رةخاطر پژمرد

 نموده از بام و در چرخ اخضر گرفته تا بوم و بر خاك اغبر را ي خلعت شاهانه مفتخر و مباهياعطا به
ن يپوست٣ اعتدال هوا يپشت گرم  بهكوهسار تا هامونن سري چنانچه بر امعصفر انوار گرفتية رايدر پ

و   نعمان در بركردند و درة اللييحان و پرند ختاي رينيان چيتن برآورده باغ و راغ پرن زقاقم برف ا
 .دندي الله پوشي گلنارة گل و حلّي عنّابةو كشت جامه گردانده كرت دشت و صحرا
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د و سرتاسر يگنج يط افالك از فر نشاط در جامه نميگرفته تا بسن حال كه از بساط خاك يدر ا
د چنانچه تا يبال يشتن ميخو  بهرهنيرهن بر پي گل صد برگ پة از وفور اهتراز چون غنچيتيگ

رسم   به اطفال شكوفهيروز فام شاخ برآمدند و حتّي كاخ فيةرسم تفرج از زاو  بهنان صومعهينش چلّه
ن كه تمام سال ي سعادت قر صاحبقرانين و ثاني زمير اعظم رويدند نبرآورر ه از مناظر اغصان سنظّار

ر و يد نخجير و صينو نظي مري كشمةنزهتكد٢ن كشور اكبر خاصّه تفرج ي اكثر ا١احتي س وريرا در س
نور قدوم انور   به ظاهر مركز خالفت راة افروز عرصيتيآغاز نوروز گودند سرسربرده ب  بهريشكار ش

ن طارم سپهراخضر ساختند و در ساعت نهم از شب چهار شنبه غره يمچهار ة شرفخانيرشك فرما
 ي گهات ساميدولتسرا ل آفتاب جهانتاب دريوقت تحو  به مبارك فال سال هزار و چهل و چهارشوال
افته يون فرمودند و روز چهار شنبه كه بزم خاص انعقاد ي جلوس هماي و شادكامير فرحناكيبر سر

 و انبساط ي و نشاط و شكفتگيشاد  بهرسم طرب و نشاط عام شده بود و در همان خجسته مقام
 شت بر تنگدستان از همهيق معيق ضي اهل روزگار گشودند و طريده ابواب داد و دهش بر رويگذران

ا ي است مهيقت عمر مثنّيش مهنّا كه در حقيحتاج عياج ماير اهل احتيجهت سا  بهجهت مسدود نموده
د كه عبارت است از نوروز يدسعيسه ع٣  از آني عظٰمةساختند و عموم خالئق خصوص اهل دارالخالف

ل  بنهادندره يعشرت هزار ساله ذخ٤ افته ساماني يروزيون بر كام خاطر فيد قدوم همايدفطر و عيو ع
 .نده گرفتنديعمر رفته و آاز د آماده ساخته گرو يش جاويع

مقرون افسرسران و سرور  ون سعادتيجهت جلوس هما  بهنيين فرخند محفل فردوس آيآذ
 ر مآليش خياب بخشش و بخشاش ابوين و گشاياورنگ گوهرآگ نيزر  بر صاحبقرانِيسروران ثان

 نيبان سوانح دولت ابد قريبه 
 و يدار مجمع سعادات ابديان پاين دولت ابد پااي روزگار ين سال فرخنده فال كه مانند سراپاي ايمبدا

 ييكويل نيض آثار دلي است فيآن مرساد كه خجسته بهار  بهالكمال ني است آفت عيرمدسمنبع بركات 
امن ي اقران مين نباشد كه بناي مستقبل احوال و چگونه چنيفال  آماده مباركر مآل وين سال خيتمام ا

مهدشان عالم باال  اند يد اهل عالم سفليد سعادت جاويقت مبشّران نويد كه در حقيدسعين سه عيا
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وضات آن يالوقت از پرتو فةلاند چنانچه كه عجا  براساس آن گذاشتهيزد تعالي ايران قضا مقديعني١
 خصوص ، عالم برآمدمندانزيار ني سايبار و بر برآمده سرتاسر آرزوها  بهيتيبرگان گ ي بيواردينهال ام

ر مرصّع از سرنو يون بر سريجهت جشن جلوس هما  بهين فرخنده روز كه خجسته محفل نوروزيدر ا
ن يزر  بهانور كه مهر ن مجلس مقدس مانندير هفت كشور در همروافته بود سين ييرفته تزين پذيآذ

ن ين خاتم اسم اعظم در كميتخت گوهرنگار برآمدند و مانند نگ  بهديناكار سپهراخضر برآياورنگ م
 .ن گشتندي بالش تمكچهارن ينش خانه زر مربع

ر ير چرخ اثي دبيهمدست  به وهم راين كه مستوفيين و انجمن نوآين بزم گوهرآگي از اهللالوحش ا
م جهان در يا و كان و خراج هفت اقليده و دخل درد كسر و كسور خارج مخارجش دست ندابرآور

ن بارگاه ي اکيفيتاخبار ٢ ة انشا از عهدةالواقع چگونه خام يخرج مصارف آن خارج جمع افتاده، ف
جا آرد كه همه جا فراز آن صحن دلكش   بهف آنيون و رشك كارگاه بوقلمون برآمده حق توصيهما
نت يل و در زلبادك دپالبدل اس  در فسحت نعمهريکده كه ي مخمل زربفت منقّش كشيها انهيشام

 ي كه همانا روح مانيا درجه  بهقهياند و در حسن صنعت دق ن زنگار گون خرگاه مكلل گشتهيروكش ا
 ي آن لطائف روحانير نقوش جسماني كار كرده و در تصوي آسمانةفيعمرها در نقش و نگار آن لط

 فراغ خاطر شاد آباد غم خوش و خرم مانند نزهت  بين دل چوين محفلي آن نگاريةكاربرده در سا به
 و مخائل يان شمائل خوبي خوبروي تا سرش مانند سرتاپايافته كه پايب يداغ دل گلشن ارم حسن ترت

 كه يا مثابه  به گرفته زرردمصفّا و ٣نه يي چون جوهر آةنيوارش كه معايو د  دري است و صفايمحبوب
 نشيين بهشت آي زمياالرواح برگرفته رو  نزهتةآن نسخ٤ يان از رويحانن رويب  پاكةدي مردم دييگو
 يهوادار  بهشي فرح فزايده و فضايشتن را بر رخ فلك ثوابت كشي گوهرپوش خوشافتن از فرويرو  به

 يط ماه تا ماهي و بسي سپهرنشانه بسط بساط انبساط از سرادق صبحگاهيها انهي شاميعنيرحمت 
  :منظدرگذرانده، 

  صــفا چــو فكــر دانــا  بــهبزمــي
  ييچون عارض دوست در نكو

ــدا   ــات پـ ــه كائنـ   در وي همـ
  ييوـه جـه آرزو كـمـدر وي ه
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ع گوناگون نباشد كه مركز يط لطائف و بدايه چگونه محنن سپهرنموي رنگين انجمن خوبي ايآر
 !يزه. ني ثميدرها  بهن مكللين مانند نطاق مجره و عقد پروي است گوهرآگيون اورنگي آن هماةمنطق
اش كه  هي آب گوهر گشته و جواهر گرانماة غرق موجير ارباب معنياب ضمتر كه از ين سريگوهر

ن سرور اهل كرم عالم عالم مال پامال ي ا١ده همانا چون دست گوهر پاشين گردين زريروپوش زم
خون   بهق عشّار گوهر باةديد غلطانش مردم ديرت گون و لون مرواري كه از غيده همانا اورنگيگردان
 نيالب سرشك خونياقوت سيالن از آب يده و از رشك سنگ و رنگ جواهر آبدارش كان سيغلط
سرحد   به زبرجد فام آن كه آب سرشارش چون بحر اخضريناي ميده و از فرط شادابدرآورالن يس به

ه و دي انفعال پريبال تر  به خجلت برآورده كهييده رنگ خوبان سبز چرده چندان خويمد رس و جزر
اقوت ين بهار خزان كرده يحان خط نو خطان چون رنگ حنا در عياش ر در برابر آب و تاب زمرد كهنه

 گذارد و الماس ارجمند ي نميفارس  بهمت چون لعل نوشخند تركان دندانيفرنگ پسندش در قبول ق
 يةدهد، پا ين درنم تش افسر مهر انورينينشباال  به واال گرفته كهيةاش بدان مثابه پا هي گرانمايآبها به

 دهيغلطانش مردم د٢د ياقوت پا فشرده و در گرداب مروارير در خون ير عرش نظي آن سرية سايكرس
 درخشانش ٣ي طالة نظر تماشاگر از پرتو اشعي خورده خطوط شعاعةموجچهاردن طوفان يوقت د به

زر گرفته و بنان تفرج  ايةپير  راهگذر را درةگر همه جا جاد بي تذهي موةبگاه انعكاس نگاه چون خام
 آفتاب رخشان ةالن و لعل بدخشان معانه چون پنجياقوت سيهنگام اشاره از اشتعال انوار   بهكنان

 ٥ونين تخت هماي اية پا٤سوب يده كه پاي رسانيجا  بهن سحاب كاريالعةقرن كه يبدرگرفته، بخت بلند
كان آمد كارش تا كجاها باال گرفته كه  ةده و طالع ارجمند نگر كه جگر گوشيش ديچشم خو  بهبخت

گوش   بهن اورنگ گوهرنگارين زري ا٦ترتيبر جا گرفته تا خبر ير خالفت مصي سريةرفته رفته در پا
 ةاز صدم٧د كرده و در آخر كار يسفغواص ده چشم گوهر گوهر چشم در راه انتظار يصدف رس

  :منظ٨د آورده، يش آب مرواري مركز جاليديامنا
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  روزبختين تخت ف  ي گوهر يزه
  ا درويــ كــان و درةجگــر گوشــ

  نّت بحر و كانـم يرف بـدرو ص

  روزه رختيكه افكنده بر چرخ ف 
ــز ــريگـ ــا ثرين ثـ ــ تـ   وا دريـ
  انــمـ آسةروزـــير و فـهـزر م

ه يده تا بدان پاين ديالع يأر ه بير چشمي سيرابش معنيدن جواهر سيده گرسنه چشمان كه ديد
 ييرو  از شكفتهيگنظّارده و مردم چشم ياز گردانين يشتن را از ناز تمنّا بيه خو استغنا اندوخته كيةسرما
ن خرمن گل يب و كنار پلكش چون دامن گلچيده كه جي آن چندان گل مراد چيناكاري ميگلها
 ي آشتي بر روير زةن جامي رنگدروارش آب و آتش  دانياقوت مي آب و تاب ةليوس  بهده،يگرد
 تنگ درز يريگ روزه در بغلي فينايقوت و ماي كندنش سنگ مي چرب نريانجيبه م  بهاند و شودهگ در

  :اند دهيكوش
  ـين روانيـا اـاده بـتـسيـو اـه چـك   از جا١مـوت او هوشـاقيشد ز آب   
  يرج كرده است بانخن در يچه تمك  زدـيـخـا نـر از جان آب دــوفـز ط  

ل ناكارش بر گي گلزار مييرو ده و شكفتهياوج آفتاب رسان ه بجواهر آبدارش موج آب و تاب٢
حان نو خطان ياش خط ر ده، از انفعال طراوت زمرد كهنهيتر خنده فروچ  گنبد بساطيناين ميسبد اسر

رفته، نوك ي صورت تحقق پذاقوتيقلم   بهحاني خط ري سبزش معنيناي مة كتابينيرو نهفته و از رنگ
در پذير  ر حقائقينگارد و ضم ي بر آب مي شادابش همانا نقشين سلك در وصف آب اللئيك گوهركل

  .انگارد ي را سراب مي را مجاز پنداشته بحرتيقير خود حقير آسمان نظيف سريتعر  بههشيحق تشب
طالع فرخنده و بخت مسعود روز جمعه   با سعادت آمود كه آن مظهر موعوديبالجمله در ساعتو 

منت مقرون فرمودند، يجلوس م٣ن ير گوهرآگي سرگونه ن بر آنيين بزم فردوس آين در ايفروردسوم 
  :منظ

  ن كهـن فـرش    يآوازده شد انـدر   
  نيد دـاد شـ نهيوـن عرش قيز

   العرشي عليكان السلطان استو 
  نـبي  فلكيا يت كرسيـن آيـهم

 ةز ساكنان عالم عالم باال تا سكنن گشاده و ايدعا و آم  بهن زباني كه زمان و زمي وقتهگون ني ادر
 ة مانند پنجزآمو كف عطايزديد اييپرورد تأ  اجابت برافراشته بودند دستةقبل  به واال دستةدارالخالف
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ب و كنار ير افشان كردند و جز كاغذ ةن را مانند صفحي زميده رودرآور يزر پاش  بهآفتاب جهان افروز
 . از مشت مشت زر سرخ پر ساختنديگل سور ةبان غنچي دستان هفت كشور را چون گريته

افت فاضل آن خوان انعام عام از دست تمنّا نرسته يدر  بهنماند كه ي باقيحاصل بي هيچالحاصل 
 خاطر ة آز و آرزو را از صفحي كمال فارغبالبنابركس نبود كه  هيچفقر و فاقه دل فارغ نكرده باشد و  از
ف مراتب و اضعاف مناصب ين روز از تضعيمالً مراسم اجد، م نگفته باشيوداع ننموده جا خال١رباد يخ

 .ظهور آمد  بهياضعاف قرار داد خاطر اهال٢  رواتب بر طبق معهود همه ساله بل همه روزهةش مرتبيو افزا
 معظّمن شاهزاده ي مهعظٰمين سلطنت ي ركن رككبٰري خالفت ةالفواد دوحةن ثمري نخست،نخست

اندازه  يت تازه و مشمول عاطفت بي بلنداختر منظور نظر عناشكوهدارا سلطان  اكبر اعظمةپادشاهزاد
. ديمه گردي آن مراحم عمةميه نقد ضميو انعام دو لك روپ د دوزي مروارينادر  باشده خلعت خاصّه

 يب از عواطف نامتناهيز  و سلطان اورنگ سلطان شاه شجاعيان خالفت الهين اعيالعةقرآنگاه دو 
 ت خلعت خاصيعنا  به زمانهةگاني از آن دو هريک گشته ي مفاخر و مباهيتازگ  بهيحضرت پادشاه

 قدر سلطان ي سامة شاهزاديگرام  بهافتند ويه نقد نوازش يروپ٣ ك لك و پنجاه هزاري و انعام ينادر با
عاطفت   به آصف خانهالدول نيميه نقد مرحمت شد و يك لك روپي و انعام ي خلعت و نادرمراد بخش

الشأن  مي خلعت عظياعطا  بهع گشتهر مرصّع مخلع و متمتيچارقب زردوز و شمش  باخلعت خاص
ن ي و باالتر٤ن مناصبيترواال ي معلّةن دولتكدي كه در اي سپهساالري عالةض مرتبي و تفويخانان خاِن

ض ي تفورينَر جين وقت بر زبان مبارك آوردند كه چون در دارالخيافت و در اي يمراتب است كامگار
ن صورت ضرورت ي شده بود و پاس گفتار واال در ازد زبان خان مهابت  بهليا عةن خطاب واال و درجيا

 يمكان جنّت كه از وقت شنقار شدن حضرت عظٰمي الدوله نيمي  بهن مدت احقاق آن حقيذا در ابود لٰه
ن وقت كه وقت آن يد تا در اي ظهور نرسةمنص  بهن منزلت شده بودين موهبت و مستعد ايباز مستحق ا

 ي منصب پنجهزارةمرتب  به از اصل و اضافهد خان جهانيآنگاه س.  ادا شديد مراتب حق گزاريدر رس
  بنگالهيض صاحب صوبگيتفو  بهميربخشي  اسالم خانالدولهةمدد، عيذات و سوار دو اسبه و سه اسبه رس

 ي دو اسپه سه اسپه هزار سوار از جمله سواران منصب سابقش كه پنجهزارة و اضافر اعظم خانيياز تغ
 ذات و سه هزار يز منصب چهار هزاريتجو  بهجعفر خان. تافيش قدر و مقدار يذات و سوار بود افزا

                                                   
  .برتيش, ١٣٣برگ   .1
  .موزة دهلي, ٢٦٢برگ   .2
  .ديوان, ٢٤٥ برگ  .3
  ).موزة دهلي(مناقب   .4



  نامه شاهجهان // ٣٩٠

  

 خان از نالدي  ولد قطبديخ فريمنصب ش. د اعتبار و افتخار اندوختي مزيةماسر١ سوار از اصل و اضافه
نو منظور نظر  ناظر محل از سرروز خانيف. نصد سوار شد ذات و هزار و پاياصل و اضافه دو هزار

افت و ي يروزي ذات و پانصد سوار از اصل و اضافه بر كام خاطر فيمنصب دو هزار  بهت شدهيعنا
المال افتخار   فاخر رأسيمرحمت صد دست سروپا به٣ ن روزيتخت در ايتن از مقربان پا٢ كصدي

 ن جشن فرخندهيافته بود كه در ايمطاع قرار  الصدور امر جهان حسبر خلعت كه  هزاياندوختند و باق
كصد دست خلعت يگر هر روز يه روز د فرمودند كه تا نُمقرر درگاه مرحمت شود، يها ر بندهيسا به

 . روشناس عطا روديها  بندهي و باقي سعادت حضور انجمن معلّيها افتهيبار   بهواال

 نن اصحاب وظائف و رواتبي از ارباب مناصب و همچيطرب انجام بسام ين ايمجمالً در ا
حقوق خود   بهكام و مرام خود فائز شدند و اهل استعداد و استحقاق  بهاش مراتب و احداث آنيافز به
دند و يت مرتبه استغنا رسانينها  بهل مقصود خود رايده خداوندان طرب و غنا و رود و سرور از نيرس

. گذشت ي كامگار ميتبار و امراواال يها شكش شاهزادهيان اغلب اوقات پيدت پاان سعاين احيدر ا
شكش ي پبلنداخترگوهر واال ن سلطان شاه شجاعي زمان و زمةن شاهزاديميدو  پنجم فروردينجمله از
ناكار و ي ساده و مي مرصّع و طاله و آالتي اقسام جواهر گرانمامشتمل برر ظرائف و نوادر يق از سايال

 مت آن مجموعيل كه قير فيشش زنج  با و امثال آن و دكنجرات و گُار مثل عراقينفائس اقمشه هر د
 .شد قبول موصول ةدرج  بهتي عنايدند و از رويد از نظر انور گذرانيه كشيست هزار روپي لك و بود به

ل كه ير فيست و شش زنجيب  باهبتي ةروزجنگ مرصّع آالت و اقمشي خان بهادر فهللاششم ماه عبدا
د و از راه كمال مرحمت پرتو نظر قبول بر آن يشكش كشيل پيه شد بر سبي چهار لك روپي همگيبها

  بدان رفتهي اشارت كه سابقاًرپو نتَندار ريشكش زمياز بابت پ٤ه يل و دو لك روپير فيتافت و نه زنج
 زي نمشاراليه پسر خان سولعبدالرن محفل پرنور از نظر انور گذشت و يمذكور هم در ا٥ندار يزم با
 نذر و تحفه ظروف ةغيص  بهيافته هزار اشرفي دريف سعادت دو جهانيافت مالزمت تشرريشرف د به

 .ددرآورموقع عرض   بهشكشي رسم پبنابرسرا  نه خواجه  باهيگرانما

                                                   
  .موزة دهلي,  ب٢٦٤برگ   .1
  .ديوان,  ب٢٤٥ برگ  .2
  .برتيش,  ب١٣٣برگ   .3
  .موزة دهلي, ٢٦٣برگ   .4
  .ديوان, ٢٤٦ برگ  .5



  ٣٩١ \\ جلوس سال هشتم

 نوادر و جواهر و مرصّع آالت و نفائس اقمشه مشتمل بر خان  افضلعلّاميكش يشهفتم ماه پ
  .ه منظور نظر قبول گشتيك لك روپيمعروض افتاد و از آنجمله مبلغ 

ق يطر  بههيك لك روپيب ي هركدام قر خان و جعفر خانفي خان و سستهيگر شايروز دو 
 .دنديشكش كشيپ

 جرات و گُ عراقة امتعه از جواهر و مرصّع آالت و ظرائفي قرب هشتاد هزار روپنهم ماه باقر خان
  .شكش نموديپ

 قرب يمقتضا  بهنژادواال شكوه ماني دولت سلطان سلة دوحةالد نوباوي جشن مکه ن آبنابردهم ماه 
 بخت  جوانةهزادن شايمنزل مه١و رفت يش پذين روز آراير گشته بود در ايرپذي تأخعظٰمي ةدارالخالف

م شاهنشاه عالم ض مقدي تهنئت و مباركباد از فيرسم ادا  بهشكوهپژوه سلطان دارا اقبالمند سعادت
جا آورده   بهاسيق  بيتمکرمن يشناس سپاس ا دان و آداب  قاعدهة شاهزاديگر شد و گرامي ديعالم

 مشتمل بر گرانمند يشكشيجا نمودند و آنگاه پآن   به انداز و نثار حق مقامياپ مراسم يانخست از اد
 خجسته ةن فرخنده محفل واال شاهزاديدند و در ايانواع نوادر جواهر و مرصّع آالت و نفائس امتعه كش

 گوهر خالفت يافزا جود مسعودش فروغ پرتو ويتازگ  به شكوه را كهمانيم سلطان سلون مقديقدم هما
 جهان ي لقاي ضايعني يماني سلالجواهر  حدقه را از كحلةده هفت طبقيحضور انور طلب  بهشده بود

قدر واال ةشاهزاد٢  از سركارياالمر اعل حسب اندوز  نور ساختند و در آن روز سعادتةقيش حديآرا
 چارقب زردوز  باعطا رفت و خلعت واال٣ الدوله نيمي  بهر مرصّعي درست و شمشةتفوز پارچ دو
ن ي و از اخان  اسالمعظٰمي الدوله ركن  بهيفرج  با خان و خلعت افضلعلّامي و روزجنگيف خان به

 مرحمت شد و  خاني و موسو و اعتقاد خان و جعفر خانميرجمله و  خان و خان عالمستهيدست شا
اً ي بندگان حضرت و ثانيافتند و همگنان نخست در بندگي يخلعت تنها كامگار  بهير امرا تا هزاريسا

 افروز تا آخر آن روز يتيآن مهر گ. جا آوردند  بهن مراحم سرشاريم اي مقدار تسلي عالةنزد شاهزاد
 .تناول فرمودند بوده نعمت خاصّه همانجا اندوز كمال انبساط نشاط از

 ملمع در ة نقريستونها  باجرات خان از صوبه گُدوازدهم ماه اسپك مخمل زربفت كه سپهدار
شكش ارسال داشته بود از نظر واال يل پينوال بر سبي اه اتمام داده دريهشتاد و چهار هزار روپ  بهاحمدآباد
نگه و ِس جگه ولد راجه گَنر ِسداس و ام ليتََه و راجه بي دكنن روز رستم خاني و در اگذشت
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ت يعنا  بهدند و رستم خانيشكش كشي حال و وقت پدرخور هريکز ي نديخ فري و شخان روزيف
جله كه ي روهافت و بهادر خانيت يل رعايمرحمت ف  به خانبيتهر مرصّع مستظهر گشته و ترمد
ن ين اندوخت و همچنيدار ده سعادتيمالزمت رس  به واال شده بود درگاهمتوجهر خود يجاگ نوال ازيا در

ل تنومند نامور ير فيافت و دو زنجي ي سرافرازپناه يتي درگاه گةسجد  به آمده از بنگالهي راز زمانمحمد
 .ديشكش از نظر انور گذرانيل پيسب بر

 يور رويمان زمان زي از ورود مسعود حضرت سلهالدول نيميكان هژدهم ماه منزل خان آصف م
ق ئ اليشكشيجا آورده پ  به انداز حق مقاميدان از اقامت مراسم پا ن شد و خان دانشمند آدابيزم
هر و مرصّع آالت و  اقسام جوامشتمل برات و ظرائف همه اطراف يوال١ر يانواع نفائس و تحف سا از

ا شده بود و ي مهيتازگ به٢ أت و لطف صنعتيكمال حسن ه  بان كهيتخت روان زر  بايناكاريادوات م
، يد سرافرازي مزية سرماية تهيد و برايشد از نظر انور آن سرور گذران يه مي مجموع پنج لك روپيبها

ش و يان روز همانجا در عي حضرت تا پامكان پرتو نظر قبول بر مجموع آنها تافت و بندگان٣خان واال
 . داشتنديف حضور پرنور ارزاني واال تشرةدولتخان  بهسربرده شامگاه  بهعشرت

وار و در آن ي ديور روياز فروغ زر و گوهر زجهانتاب نوزدهم ماه خجسته محفل شرف آفتاب 
ر ين نيالعة شد و قر مهر انورةرت شرفخاني منازل قمر و غيون شده بود رشك فرمايفرخنده بزم هما

ر عظمت ين انجمن حشمت بر سري در امعظّماعظم و چشم و چراغ دودمان حضرت صاحبقران 
 دستان را ي تهيسان داده دستهاي سحاب نيجلوس مبارك فرمودند و دست جود و احسان را چاشن

بان غنچه يبرگان را چون گر  بيب و كناريو ج. ف صدف پر ساختندر چون كددر مشت مشت  از
ش مناصب و مراتب و داد و دهش ين روز فرخنده از افزايع مراسم ايز نمودند و جميدرست زر لبر از

ل يت فيعنا  بهكبٰري ةولالد نيمي چنانچه نخست سپهساالر نامدار ،ظهور آوردند  بهشيو بخشش و بخشا
ن يز  بهمزين يك رو دو رأس اسب خاصگيل و يراق طال و پوشش مخمل زربفت و ماده في  باخاصّه

 شده منصبش يميربخش  اسالم خانالدولهةمدر عيي از تغميرجملهافت و يد ي اعتبار جاويةن سرمايزر
پهولكتاره   باد و مرحمت خنجر مرصّعي ذات و دو هزار سوار رسي پنجهزارةمرتب  بهاصل و اضافه از

  مذكور و معتمد خانةرجمليشكش ميپ٤ اندوز ن روز شرافتي در هم ومه گشتيمراحم عم ني اةميضم
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افت و از روز نوروز عالم ي عرض يةه پاي انواع جواهر و مرصّع آالت گرانمامشتمل بر و دولت خان
موقع   به مقدار و امراء نامدار آنچهي عاليها شكش شاهزادهيافروز تا روز شرف اشرف از مجموع پ

 .ديه كشيلك روپ يمبلغ س  بهقبول موصول شد

 ذات و سوار ي هزارچهارمرتبه   بهله از اصل و اضافهي روهكم ماه منصب بهادر خانيست و يب
 ةشاهزاد  بهيسيهر مرصّع و اورمدن روز جيو در هم١ر خود مرخّص گشت يجاگ  بهده مخلعيرس

ن ين گل گلشن امد مهينخست به نيميراق سي  بال چاوهي و فشكوهسلطان دارا بلنداقبال و بخت جوان
  . شكوه مرحمت شدماني نامدار سلةشاهزاد
ل يروزجنگ را از مرحمت خلعت خاص و اسب و في خان بهادر فهللاست و چهارم ماه عبدايب
  .ساختند مرخّص پتنَهمعاودت   به نواختهيخاصگ
ت اشراف بر آب اساس ي در نها جونياي درکنار كه بر اسالم خانالدوله ست و پنجم منزل ركنيب

 نيي ادب آشناس افت و آن قانونيف اشرف دريض تشريف٢ رفته بودي سمت اتمام پذيتازگ  بهافتهي
زده بود نخست سپاس ت پاشاهانه سري كمال عنايت جاودانه كه از رومکرمن ي ادراك اةشكران به

 انداز و نثار اقامت ي مراسم پاهجا آورده آنگا  به خداونديةت ساي و شكر عنايزدياس ايق  بيالطاف
  .دي گذرانشكشيل پيه بر سبي گرانماةه از جواهر و مرصّع آالت و امتعيك لك روپينمود و مبلغ 

ت خلعت و اسب يعنا  به شدهي نجم ثانر نامزد باقر خانونپو جة صوبيكم ماه نگاهباني و يسو 
 ذات يپانصد دو هزار و يةپا  به از اصل و اضافه منصب اصالت خانةخ مرتبين تارينامور گشت و در هم

 ي دارالملك دهليدار صوبه  بهر باقر خانيي گشته از تغي گرايك هزار و پانصد سوار بلنديو 
 و ي گرانقدرية و ماي سربلنديةپا٣ل يت خلعت خاص و علم و فيعنا  بهوشده پذير  مرحمت
 .افتي يارجمند

 نوروز نامزد صاحب ةن روز جشن فرخندي كه در نخستسالم خان االدولهةبهشت عمديدوم ارد
ه و اسب هولكتارپ  باهر مرصّعمدت خلعت خاص و جيعنا  به شده بودت پهناور بنگالهي واليصوبگ
 كه ي اشهر صالحمحمد و ي راز زمانمحمدافته بدان صوب مرخّص گشت و يت ي رعايخاصگ

 مشاراليه خان يرفته رخصت همراهي پذي او شده بود از عاطفت اسب سرافرازةعهد  به آن صوبهيوانيد
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پذير   مرحمتري اجمةرخصت صوب  بهرفتهي پذينيل پلّه سنگيت فياز عنا١ داس هلتَيافتند و راجه بي
 .ديگرد

 كه گردن يپهاراده سران كوهسار كامان يش تاب زوگ  بهكور توزي خان مينوال مرشد قلي ادر
خانان و ابوالبقا   خاِنميحعبدالر ةري نبافت و لشكرشكني يده بودند دستوري از سرحد افراط گذرانيكش
ك دو هزار سوار ي نزدي همگجمعيت از ارباب مناصب واال كه يچند  باروزجنگيش خان فيخو
 .ن گشتندي او معيهمراه  بهشد يم

 بود بر طبق اي مهد علبمآ  غفراننواب ارتحال )روز( القعده كه سال يم ماه مطابق هفدهم ذپانزده
حضور فضال و صلحا و اصحاب   بهيه صفات فرخنده محفلي آن قدسة مقدسةمعهود همه ساله در روض

اصحاب سعادت معروفند   بهعمائم كهارباب ر يث و ساي حدة قرآن و جملة و حفظيزهد و تقو
دولت و سعادت آن انجمن مبارك را از حضور متبرك   بهزيشد و بندگان حضرت خود نپذير  شيآرا

اض يسرشت در ر ٢ حورايةسالد راحت و روح آن يح روح و مزي تروة مادهدعا و فاتح  بهساختند و
 ش آن مغفورهياهش بخشا خوةليز استغفار و وسيوامبرات دستو رات يخ  بهبهشت آماده نمودند و

از ٤ اهل استحقاق  بهه بر وفق دستور معهود هر سالهيست و پنج هزار روپيب٣ از جمله .دست آوردند به
شان يروزگار و عفائف پر يوه و عجائز بيزنان ب  بهن در انجمن زنانهي مبلغ اي و موازددنيرجال رسان

 .مودندفرال قسمت وحا

 كه از تعارف و معرفت روش سلوك و ي ناميب هابهرت  بلخي خان والمحمدر د نيلچيهژدهم ماه ا
ت يد و تربي دارالخالفه رسيحوال  بهبهره بود يت بيغا  به»من السماءترتل االمساء « يا مقتضابنابرآداب 
 سدره ةآستانبوس عتب  بهچون. ديدربار سپهرمدار رسان  بهرا استقبال شتافته او  بهياالمر اعل حسب خان

 نخست. اب شديور و نامدار گشته از سعادت بار در انجمن حضور پرنور كامگار و كام مرتبه بهره
 كمال يه از روم نموده آنگايم تقديمعهوده از كورنش و تسل٥ساوالن طرزدان آداب يم ين و تعليتلق به

 غه چرغون و دو دست شنقار و نُيك تقوز باز طوين روز يد و در هميگذرانرا  مشاراليه خان ةادب نام
 ل ارمغان ارسال داشته بوديد قال كه خان بر سبي روش صة آموختيكار باقش آهو ياز آنجمله چند
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 و هرست و جز خانان ماوراءالنّ و شنقار اغد چرين انواع صيتر د و شكار قال مرغوبدرآورنظر انور  به
 آن ةز باشد چون قورق واليست و اگر بالفرض مقدور ارباب اقتدار نيسر ني را ميگري دتركستان

 يباشد كه نخست جمع ين دستور ميا  بهعيد و طور آن شكار بدينما ي بدان اقدام نميت است كسياوال
ق جرگه يطر  بهمن فوج كلنگ باشدي را كه نشينيزمشان را قال تاز خوانند اطراف سري كه ااز سواران
آورند تا  يپرواز درم  بهل كلنگان رايان آغاز طبل زدن نموده خميرشکارن حال يند و در اينما ياحاطه م

رون شد ينگ ب كه آن سرگشتگان آهيآنگاه از هر طرف. شوند ي آنها طبل خورده رفته رفته بلند مکه نيا
 آن که ن، چندا٢گردانند  برمي طبل آنها راينعره و شور و غوغا و صدا  بهانميرشکار١كنند قال تازان و  يم

  كه قطعا٣ًرسانند ي مييجا  بهيدگيج شده از فرط دهشت و وحشت رميه و گيدگان سراسميقضا رس
از  اند  از آن سمت بازگشته گذاره شوند، ناچارکه ني ايشوند چه جا يك مي آن جرگه نزديمحاذ به

ابند ناچار هوا گرفته ي يسو نم هيچاز  در و  بهاس چون عاقبت راهين قيند و بر اينما يگر ميجانب د
 دهند و آنها اوج گرفته كلنگان را يم را سريان، جانوران شكارميرشکارن وقت يدر ا. شوند يبلندتر م

ضرب   بهكيك يآن روز برگشتگان سرگشته را  يرند و در اندك فرصتيگ يد افكن مي صةباد صدم به
 جان يافتد كه جانور ي مياتّفاقكنند چنانچه كمتر  ين شكار ميين آيهم  به رايآرند و همگ ي مدزور فرو

 .دربرد  بهاز چنگ آنها
 اسب و پنجاه شتر نر و سوغات خان را كه از آنجمله صد سر٥ يباق بي ابهرهتگر يمجمالً روز د٤

ه ي و نمد و تكين زوج قالين و سمور و چنديوار پوست من سنگ الجورد و چند جامه  و صديه بختيما
افته يرسم نمودار ارسال   بهز كهي نهر و كار ماوراءالنّ عراقةس و نفائس امتعي نفينيلغار و ظروف چيو 

 .افتيم يه تقويد و مجموع مبلغ هفتاد هزار روپي انور آن سرور گذراننظر بود از

گر تحف ين سمور و ديچند پوست  باهي مذكور چهل رأس اسب و پنج شتر نر و مايلچيستم ماه ايب
 ٦ةوكدبت يه و عنايخلعت گرانما  به و در آن روز گذرانيدشكشيل پين از جانب خود بر سبيتوران زم

ن وزن يهم  بهكوكب طالع معروف است و درست نقره  به كهي صد تولگارچه يك اشرفيمرصّع و 
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 يمرحمت خلعت و عطا  بهلدار سوغات مذكور بودي كه تحوي ناماقوتيرفت و خواجه ينوازش پذ
 .اب گشتيوزن آن كام  بههي و روپي صد تولگيك اشرفي

 پسر آن بداختر كه رفته رفته تي و بكرماجبنديله سنگه  ججهارة فاسديان ماده سودايان طغيب
غ جهاد يضرب ت  بهاده سريچشم ز رهيخ ن دويسر ا قطع  به منجر شد كه دفع آن جزييجا به١

 انين دولت ابد پاينح اگر سوايل ذكر ديذ  بهستباد صورت نيابد بن هواخواهان دولت
 يقي و منتقم تحقيقيه مستعد نقمت و مستحق عقوبت جناب جبار حقمتعددوجوه   به كهيكافر نعمت
ن ي اوجود  باحكم عدالت الزم گشته باشد و  بهكارش  نابهي در پاداش كارهااًاوه شده عجالت يجل كبر

 افعال يامده جزايمقام استعجال انتقام درن  بهافضالو  فضل ي مقتضابنابر ارباب احتساب عالم باال يمعن
ات اعمال آن خذالن مآل ي و مكافات ساهمال باز گذرانند  بهه چنديديگذارن امهال  بهيرا لخت ناپسند او

 و ييق تباه رأياز سلوك طر راهه رو  بير نگاهدارند كه مگر آنيز تأخيق وحي تعوةكچند در عقديرا 
انه ين ميچون در ا. دي گرايشناس  و حقيدان قتيم حقيراه مستقشاه  بهبازگشت نموده رويي اهيس
امده همچنان يان باز نيكفر كفران و عصو ان ي و طغينفس اماره از شرك بغ٢  اطاعت اوامرةقيطر از
زد و چشم يقت درآويحق  باختهيباطل درآم  بارهيهمان وت  بهد ويجهالت و ضاللت اصرار ورز بر
ز بل ين حالت چنان افتد كه تا روز رستخيه در االمحزد اليحق بست  بادهيشد پوينعمت جاويحقوق ول از

 اواسط  غرامت مآل از حال ججهارة حقّه مشاهدمقدمةن يزد و شاهد صدق ايز بر نخي محشر نةدر عرص
نعمت ٣ ةپدرش كه پرورود خذالن ابد خسران سرمد و زد زبانكار تا خواتم روزگار پسند است چه آن 

 ييجا  به كارشانةن دولتخانيدولت ا  بهاند يمكان جنّتت حضرت ي تربةدبرآور و ين دولت جاودانيا
 لشكر و خزانه جمعيتد كه در وسعت دستگاه حشمت مثل فسحت ساحت ملك و كثرت يكش
ش بودند يلّه در پپ٤ ش بل هزاربيه ي صد پا و از رانا خصوصاًن كشور عموماًي ايها ع راجهيجم از

 :گردد ين فصل ظاهر مي ايگر در طي دةافته و سرجملي از آن باب سبق ذكر يچنانچه مجمل

ا نموده بود و افواج يصال خود مهيدست خود اسباب است  بهد رو تافتهيدر آنوال كه از سعادت جاو
ا را ضند قير خود بب روزگاکنار بد دريك بدان شد كه جزايافته نزدين ييدفع آن مقهور تع  بهقاهره
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امده ينسر  بهچون وقت اودر گرو روزگارها، آنجا كه وقوع امور در بند اوقات است و برآمد كارها  از
 آن بنابرگر افتاد و يوقت د  بهاد او از عالم باالي الجرم قلع و قمع بن؛ده بوديان نرسيپا  بهروزگار دولتش

ل يتفص  بهنمان و مال و ملك بر او مسلم شد چنانچه خا.افتيه امان  درآمداز در استشفاع و استئمان
 بود در عرض آن اوقات يت جنوبيان واليكومك  ازمقررال حسبگشته و در آنوال كه پذير  گزارش

خود  رخصت وطن دكندار   صوبهخانان خاِن١  خانمصدر خدمات شده بود در آخر آن از مهابت
شتن آمد ي خويجا  بهجانب ملك خود شتافت و چون  بهجا گذاشته گرفت و پسر خود را در آن

ز در يآرد كه عاقبت جان ن ي چند ميسر امر را بريها رفته رفته آدم يطلب شيها و بياده سريآنجا كه ز از
  آن ملكينداريزم  بامياز عهد قدندار آنجا كه ين زمينرا ميصال بهي و است٢دهگ ملك يسر آن كند هوا

ن بوده ي كه روزگاران مفر و مقر مالكان آن سرزمچوراگَده ة داد و قلعي او بوده در دماغ جاياو و آبا با
جان   به عرصهي در صدد شدت شده كار بر او تنگ ساخت كه آخر كار از تنگينحو  بهمحاصره نمود
 مؤكّد نموده يمان ملّت هنديا  بهمان آن سست عهد كهيعهد و پ  بهخواه امان خواست وآمده خواه و نا

 ثاق نموده اوي مض و آن بد عهد كم فرصت بر نفاق نقبرآمدت خاطر اندوخته يبود اطمئنان قلب و امن
 كوره را مذةو قلع٣د يقتل برسان  بهكجايان و منتسبان تعلّقشان و مير از فرزندان و خويكث يجمع  بارا
 از يكيگونه صورت بست  نيوجه بد ي بين معنيد و چون ادرآوردست   بهحساب ياسباب و اموال ب با

 پناه يتي درگاه گةروان٤  خان دورانيهمراه  بهشكش پدرشيپ  باشتر از آنين مذكور كه پي نراميپسران به
 شرف حضور افتخار داشت  بهافتياستسعاد در  بهن وقت در دربار سپهرمداريه بود و ا شديو پناه

د عنوان يتوقّف فرمان تهد ي داشت بعظٰمي خالفت موقّفقت را معروض واقفان ي تظلّم حقيرو از
ع ابواب خصوص در باب ي انواع عتاب و خطاب در جممشتمل برب يز و ترهر كمال انديرو از

 آن ةرمحموده و ناستودي عموم افعال غةافت و درباري حكم اشرف، صدور بي هچوراگَداستخالص 
ر يكث يقتل آوردن جمع  بهنيثاق بود و همچنين آنها نقض عهد و ميتر عيغنوده بخت خفته خرد كه شن

و اسباب و ل غدر و تصرف نمودن در اموال يل رخصت واال بر سبيتحص يبرا راجه و مردم معتبر  از
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ف و يلباس تخو  به است نكوهش تمام در ضمن فرمان قضا نشانتعلّقپادشاه اسالم م  بهاو كه١ تيوال
 .افتيد تمام انداراج يتوع

ن مذكور و ي نراميه از جمله مال بهيارسال ده لك روپ  بهرا مجمالً نخست از راه اتمام حجت او
ن يي مرحمت آن شرارت آيساختند و از رو مأمور يت پادشاهيل اعمال والعما  بهر ملك اويم سايتسل

ع آن ي جمي داشته باشد موازچوراگَدهت ي كه اگر خواهش والدنمودن  مخبرين معنين را در ايباطل گز
 فرمان جهان چون. ان معامالت آن صوب دهديتصرف متصد  بهك وطن خوديملك از پرگنات نزد
نمطاع را مصحوب سيكب را ردارسال داشتند قبل از وصول س كه يلي وكةقت از نوشتير چون حقند 

رون گذاشت ي از شاهراه راست اطاعت بيپا٢ ينادانروي جهل و ده بود از سريدر دربار داشت بدو رس
انداخته  سري را پينيب  و عاقبتيشيدان  بهز نمود وي ستةك سلسليز باز داشته تحريو دست از همه چ

ان ي از كومك پسر خود كه در دكنتيبكرماج  بهان شد و نخستيان و عصيمقام سرانجام اسباب طغ در
وندد و آن يمان گسل پيه بدان بدسگال پختيق رو دهد گريهر طر  به بود نهفته اشاره نموده كهخان زمان

گردان شد   روي كرده از موكب اقبال پادشاهيسعادت نامتناه  به كمال ادبار پشتيره اختر از رويت سر رهيخ
 که نآ  باخان زمان. دي گردي وطن خود راهيسو  بهسرعت بخت برگشته  بهشتاب باد و سحاب بل  بهو

 خان يورد هللاافت و ايق تعاقب آن بدعاقبت ني ننهاده توفيرا چندان وقعت بود رفتن او گهاتي در باال
 نشده گذاشت كه يصدور خدمت  بهن باب موفقيز در ايرا داشت او ن راه او كه سرمالوهصاحب صوبه 

اشتغال ٤ن گهات ييضبط پا  بهرپو برهانكه در آن اوان در ٣ ذشت و خان دوران از آن حدود گمدبرآن 
 هنگ ِسپهاروند مثل راجه يهواخواهان دولت ابد پ  ازيچند  بامجرد استماع خبر فرار آن مقهور  بهداشت
و چنديله نيرسندهو و بن سنگه هاده و راو مادشان ي و امثال اهللار فضل اي و ميشگي خو و نظر بهادرکَر

  نموده در موضع آسنهي راه طه شد و پنج روزي مقر او راهيسو  بهلسمت فرار ب  بهلغاريل ايبر سب
اه يره روزان سيان بر قلب آن تزاو و همراهانش برخورد و مانند برق سو  بهمالوه ةمضافات صوب از

اد ي برآورد و گرد از بن چنديكار بهكدم دمار از روزگار آن نايباد حمله آن صرصر اثر در   بهبخت زده
نه پاك سوز شده بود ي آتش زبانه كش كةات آن خس منشان خاشاك نهاد كه از شعليخرمن ح
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 ي جمعيهمراه  بهزخم منكر  باسر ساختند و آن مخذول يتن را ب١ب دو صد و پنجاه يختند قريبرانگ
 اجتماع ةسر آن ماد سخت بهادران پراكنده شده باز برةآن فرقه تفرقه اثر كه از سطوت صدم از

 كوهسار آن ي دشوارگذار انداخت و از كوره راههايان جنگلهايم  به نمودند خود راجمعيتفساد  اهل
 ي رفته رفته در موضع دهامون بدر رفته،برد ير راه بدان نميتدب  بيراهه روان  بي جز آنيگريحدود كه د

 ي آرايتي گي آن ناسپاسان حق ناشناس بر رأيشياند قت تباهيوست و چون حقي مقهور پججهار به
 اصل ددبدگوهر  صال بر اصل آن دوتياس  به امر اشرفين معنيمجرد اشراف بر ا  بهافتيسمت وضوح 
مت شهاسه سردار  يقيباشل  به روزگار فرسودهةست هزار سوار جرار كار آزموديافت و بيشرف صدور 

ه بتن  به معاودتي خان كه دستورهللا عبدروزجنگينخست خان ف.  شدند مهمنيم ايشعار نامزد تقد
 مردم معيتج  با گشت هم از راهمأمورغنوده خرد ٢جمع ه آن يتنب  بهافته آهنگ مقصد نموده بود چوني
 كوتاه نظر تي و خان بهادر كه بعد از گوشمال بكرماجهكجهت خود انعطاف بدان سمت نموديكدل ي

مان ي سل حضرتاالمر حسبد خبر دربار سپهرمدار بود يراه و گوش بر آواز بر  به چشممالوه يدر نواح
 هارت سنگه ولد راجه بيبير شتافت و دي چند اهرمن سيسار طانيسر آن شهم از آن مقام برمكان 
برادران خود و   بار خاني خان پسر شنياسي و يشگي خو و نظر بهادررتَن سنگه ولد راو مادهو و بنديله
 شش هزار سوار بودند ي كه همگمالوه يكومك٣ر لشكر يسا  با سورب خانيد و حبن مهم خاناحداد

كه ٤ شد مقررافته ي او قرار يدار صوبه  بهمالوهت يت والي عناين گشتند و از روياو معفوج  در
 د خان جهانيو سن گهات پردازد يير محال پاي و سارپو برهان ينگاهبان  بهخان و امر سنگه يورد هللا
 خان و  و قلعدارريهبهدو سنگه نشَ و ِكسنگه و مختار خان ج ولد راجه گَ و امر سنگهسردار خان با

 و ي انصارد خاني داد برادر رشي سنگه و هادوپ پسران راجه انُرام ي و جرپا رام كاكر و ِكجهان خان
باب مناصب واال و گر از اري دي و چندهکَچهواه گنات جةري نب و روپ سنگهنتَ راو رةري نبسال ندرِا

هشت   بهجمعيتن ي و عدد جمع ايست سوار تفنگچي و دوهالدول نيمينان يطلب از تابپانصد سوار كار
 د خان جهاني سي گشتند و در وقت دستورمأمورور هدفع آن مق  بهحضور پرنور د ازيهزار سوار رس

ر يسا  به افراختند وي فاخر و دو رأس اسب خاصگيكدست سروپايمرحمت   بهن فوج رايسردار ا
خلعت تنها نواختند و  به  چند از منصبداران راي آن فوج خلعت و اسب مرحمت نموده تني كومكيامرا
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 و گ خاني و احمد بندار مادهوني زمسنگه امر با١ ر خود مرخّص شده بوديجاگ  به كهبهادر خان
ع شش هزار سوار گر از اصحاب مناصب واال و مجموي دي و چندوينگد و راجه ساربنديله چندرمن

 نويس  و واقعهيوان و بخشي مذكوره دةافتند و در افواج ثلثين ي خان تعهللافوج عبدا ن داشتند دريتاب
 .گشتندپذير  نيي تعهحديعل

 ررمق نموده مأموردفع آن مقهور   بهبت و حضوري را از غ٢سنج كارگزار لهممجمالً آن سه سردار معا
ند و آوان بارش را ي معسكر گز بجهوري گشته در حوالي راهيري از راه چندساختند كه خان دوران

 دست آورده مردم او  به را در تصرف آن مقهور استلچي موضع اجنگوزريان رساند و خان فيپا  بهآنجا
 يد و نواحي عبور نماهمزاند و همانجا تهانه نشانده خود را از آب بهتيضرب زور از آنجا برخ  بهرا

ار نموده ايجهت اقامت موسم برسات اخت به٣  راريبهاندرا هم در آن مقام بگذراند و يدگام بارني 
صال ي فصل برشكال افواج ثلثه در باب استيد و بعد از انقضاي اقامت نمانداو در بخان جهان ديس

 ش نهاد ساختهي را پيمعن  اينگريكدي اتّفاق  بهد شوند ويجهد تمام مق و جد  بهمطلق آن بدسگال
 پدر شوم اختر و يعنيسر  رهيره چشم خيش بردارند و چون آن دو تيش را از پياند  آن ناعاقبتيودز به

كثرت مور داشتند   باريمان حشمت كه قدرت شيشم پادشاه سلحپسر بدگوهر از استماع خبر توجه 
ده ش دست و پا يل اقبال بي خيكيرت زده گشتند و از نزدي حةمين سراسييمانند مورچه در طاس رو

 آب و آتش ميان دربهادران خود را ٤غ يغ آبدار آتش آمي از دست دادند و از تصور تيگر  چارهةسررشت
 .دندين گزهر و قرار كناربكبار از صيده يگرفتار د

 ة زنگار خوردةنيآئ شتن را دري خويره سرانجامي و تيمجمل سخن چون عكس ستاره سوختگ
د يآ ي درميالب از پايمحض صدمه س  بهار شكسته كه از دورويدند مانند دينه دياه چرده معايبخت س٥

 يگر شده از جا رفتند و ناچار در صدد چاره پا ي لشكر طوفان اثر بياي ثلثه دريها قبل از وصول شعبه
 ل شفاعت آصف خانيذ  بهاعفند دست استش درآمداديمقام اظهار اطاعت و انق  بهن كار دشوار شدهيا

 ين معني آن عضدالخالفت در خواه ايانجيم  به گشتند وينهاري زي زاريسپهساالر در زده از رو
ه مستعد متعددوجوه   بهح امور گشته ويدگان كم خرد كه مصدر انواع قباين درم خرينمودند كه چون ا
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 از مردم يكياگر ن صورت ي در ا، آمدن دربار ندارنديوجه رو هيچ  بهاند اقسام عقوبت و انتقام شده
ملتمسات خود را مذكور ساخته او مشافهه   بهد كهينجانب قدم رنجه نمايا  بهير اعلي سريةروشناس پا

نه باعث خان يوندد و هر آئيمحل جواب و موقع اجابت پ  بهانيمسئوالت ان مستدع١ات يزبان مدع از
 شاني اةد بود و چون درخواست خواهاند يز عذر خواهيوا دست دستينه بندگان كه تهيري دي مشتيبخش

 عفو زالت و ي آنحضرت مقتضةمي كرةمي افتاد از آنجا كه شض سپهساالر معروخانان خاِنوساطت  به
 حوائح ارباب مطالب بهانه طلب ي قضاي آن عمل نموده برايمقتضا  بهو همه جااست ات يصفح جنا

ارباب استئمان در مقام اجابت   به امانيز ارباب اتمام حجت و وجوب اعطاين مرتبه نيباشند و در ا يم
حوال ار ييمجرد استماع تغ  بهكه سابقاً نزد او فرستاده بودند ورا  ي رابر ِكندشان شدند و سيملتمس ا

شه ي آن فساد پةشي بر مكنونات انداطّالع ين مرتبه برايآن خسران مآل هم از راه معاودت نموده در ا
 ةجرمان٢ه ي لك روپي مبلغ سمدبرن مراتب اگر آن ي اوجود  باداشتند و بر زبان مبارك آوردند كهارسال 

انون را در ازاء يشكش ارسال دارد و سركار بيرسم پ  به كه از او سرزدهيدست رهي و چيچشم رهيخ
كش  ساقي جمعيتهمان   بادستور معهود  به راتيوند و بكرماجي دولت ابد پيايتصرف اول  بهچوراگَده

 دربار سپهرمدار فرستد كه همواره  بهعهد خود راي وليعنيكه ي صاحب تةريد و نبينما گهاتي باال
گر   آن فتنهيز لغزشهاين مرتبه ني در انهيد هر آئي او مالزمت ركاب سعادت انتساب التزام نمايجا به

 در رند فرمودند كه سرداران عساكر نصرت آثار تا مراجعت سمقررن پامال خواهد شد و ييفساد آ
  .ننديجا كه باشند اقامت گز هر

افته ين يي سعادت تع فوج خان دورانيهمراه  به كهبنديله هارت سنگه ولد راجه بيبيد٣ نوالي ادرو 
ت خلعت و اسب و يعنا  بهافت وي ي بلندناميخطاب راجگ  به شده نخستيت نامتناهيبود منظور نظر عنا

 و يض راجگي تفونويد بهاضافه كامگار شد ذات و سه هزار سوار از اصل و ٤ ينقّاره و منصب سه هزار
 كه بنديله ةلي قبي سركردگةمژد بهرفت و يش پذي افزايةاپدش ي امية و مضافات آن سرماهوندچاَ ينداريزم

 شان انتزاع نمودهي بود و آنحضرت از اقتعلّ او ميآبا  بهينمكا جنّتم تا زمان حضرت يدقاز عهد 
ر مرحمت فرموده بودند دلنهاد ين اهرمن سيو پدر اي دسنگه ربي  بهخ ابوالفضلي تجلّد در قتل شيجلدو به

 يتيمقام اطاعت احكام گ  بهدهيرار ورزصان بر جهالت اكار همچن  نابهشد و امر فرمودند كه اگر ججهار
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الوقت در ةل او جا دهند و عجايجا  به سنگه رايبي برآورده راجه دهوندچاَرا از  د سرداران اويدرنياع يمط
  .ديروز گردينه سال خود فيري دين بر آرزوي آن سرزمينداريض زميوف ت ازهمان روز او

ل و ير في زنجازدهدو١ه نقد و جنس از جمله ي هفت لك روپيست و هشتم ماه مذكور موازيبو 
 و امثال آن دو صد يردوبه و عرقآ دسرا و نفائس انواع عو ست و پنج خواجهيپنجاه سر اسب تانگن و ب

شكش يه نقد از وجوه پيروپره و پنج لك يغ د ويشمار از جنس قماش سف  بيست سپر و اجناسيو ب
سابق دار   صوبهشكش اعظم خانيدهند از بابت پ يداران آنجا م صوبه  بهمقررال حسب كه نداران بنگالهيزم

كر يوه پل كير فيك زنجين روز ي و در ا درآمدنظر مبارك  به كه قبل از عزل ارسال داشته بودبنگاله
داختر يگوهر سعواال بلنداقبال بخت  جوانةن شاهزاديمه  بهگريل دين و ماده فيميراق سي  بايخاصگ

 .ت تام مرحمت شدي عناي از روشكوهسلطان دارا

 ع خرداد ماهيوقا

 ماه و سال شده بود موكب اقبال يفزاورود مسعود سعادت   بهيد اضٰحيدسعيماه كه عآن شم ش
ساحت ٢ دگاه توجه فرخنده نمودهيع  بهعت غراي مراسم شريايآهنگ اح  به حضرت ذوالجاللةديبرگز
نز راهگذر را يگاه بازگشت   بهد،ي آراستند و بعد از فراغ نماز عيور فروغ جمال جهان آرايز  بهآن را

 يامبخشكسته بندگان حضرت همه راه از ين شايين آيا  بهوز ساختند يزر ر ه وجوه نقود نثاريدو سو از
داد و دهش آهسته آهسته سمند خجسته   مواددايآهنگ از د  بهاصناف مردم و افراد انام كامران بوده

ط و يده بخت و دولت از شش جهت محين ستوده روش پسنديراندند تا بد ينظر ممكر فرخنده يپ
سمت مركز خالفت معاودت فرمودند و در آن روز   بهل دوانش روان و سعادت از دنباياز پ اقبال

ات خاص و ير همراهانش انواع عناي و سا بلخي خان والمحمدر د نيلچيا يب ابهرهتسعادت افروز 
 هزار ي مبلغ سمشاراليه ييلچيا به٣ افتند چنانچهياعزاز و اكرام اقسام عواطف عام خصوص انعام زر نقد 

رشكار ي مهللاعبدا  بهه وياجناس سوغات پنج هزار روپ٤لدار ي تحواقوتيخواجه   بهافت ويه عطا يروپ
شتران سوغات آمده   با خان كهة شترخانةداروغ بهو غ ن مبلي هميگي قوش بگير بدن  بهه ويهزار روپ دو

ت خلعت و اسب و منصب ي از عناام ذوالفقار خانين ايدر ا. ه مرحمت شديكهزار و پانصد روپيبود 
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ان دو آب يت مي واليض خدمت فوجداريتفو  بهشدپذير  تي ذات و هشتصد سوار رعايهزار و پانصد
  .افتي ي بر مراد خاطر كامگاري بخاريلر لطف عيياز تغ

افته ي ي دستوريپهارزان كامان يصال فسادانگياست  به خان كه سابقاًيچهاردهم ماه چون مرشد قلو 
ان ينما يواقع است تاخت برده دستبردهاشان كه در شعاب جبال البرز مثال ي اهاي نگاهب برسر مکرربود 

بود و ١جا آورده   بهال بدسگال مراسم تركتازيشان خيبنگاه آن جمع پر هان باز بين احينموده در ا
 صد چهارصد تن از آن مقهوران را قتل و يب سي افتاده چنانچه قراتّفاق سخت ين كارزاريقيالفر نيب

 الديناءياز طرف موكب سعادت ضو ن و مان ساخته بود خا يشان و بيف را پريالسبقية ر ويكس را اس
 ده بودندي شهادت رسيةپا  بهنان سپهساالري از تابيجمع  با آصف خاني علنالدي اثي غةرين نبيحس
ن ي و در هميد آستانبوس سپهرنشان رسةشرف سجد به  دربار سپهرمدار شدهمتوجهر همراهان يسا با

ت ي عنايل خاصگيده فيمرحمت خاص اختصاص بخش  به راميربخشي ميرجملهروز بندگان حضرت 
 يدار جاع صوبهار  بهنوالي ا كه درر اصالت خانييان را از تغي احديگريفرمودند و خدمت بخش

ض نموده مرحمت خلعت را ي تفور خانيم  بهشده بود چنانچه گذشتپذير   سعادتيدارالملك دهل
  .گر مراحم ساختنديد ديمز

  ريسوانح ماه ت
 خواص يلير خس  به كهمشاراليهچون :  دولت خانةاز جمله ظهور انواع بندگان حضرت است دربار

 يها يسلسله جنبان  بهاًي خطاب داشت و ثانرفته سابقاً خواص خانيو خدمتگاران اختصاص پذ٢پرستاران 
ت حسن ارادت و ي خاصيمقتضا  به بدان رفتهيافته بود چنانچه اشارتي يبخت و دولت خطاب دولتخان

نوال ي اتب كارش رفته رفته آن مرتبه باالگرفت كه درت مرايدت و خلوص طوي عقيت و صفايصدق ن
 ههتّت تَي والداري صوبه به ري ماه ت٣ازدهميد، چنانچه در ي حكومت رسياي علة امارت و درجي وااليةپا

ن روز يد و هم در ايدگرپذير   و اعطاء خلعت و اسب مرحمتي خان تاشكندمحمد وسفير يياز تغ
ز ي نيخطاب آگاه خان  بهافتهيض يسرا تفو  خواجهخواجه آگاه  بهآباد آب اكبرين روي ايخدمت فوجدار

 .رفتيپذ٤ يت خلعت خاصّه سرافرازيافت عنايدر  بهاب شد ويكام
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 اللّهي ظلّ حضرت پادشاه٢ انجمن حضور پرنور  دريد گالبير كه جشن عي از ماه ت١ريروز ت
ع ي چهره افروز ظهور گشته جماندوز ن روز بركتير لوازم ايشده بود و ساپذير  نيدستور معهود آذ به

مقدار گرفته  يقدر عالواال يها رفتند و از شاهزادهي پذيابي مراتب مرادات خود كامياعل  بهارباب مطالب
ناب ساده و  مرصّع و زريها ين صراحنيدك بگذراي خدمات نزدتا ارباب مناصب واال و اصحاب

 همه ساله نمودند و ة مراسم معهودي سرشار از گالب ادااي شهي و شينين و چيميناكار و ظروف سيم
 مدح مشتمل بره مؤلّفف نغمات يتصن يعني »درپت«نت كه  كالويب را ِكگناتن روز جيدر ا

 بخت است پرتو حسن استماع بر يها ييد و از آنجا كه رساي رسانعليامسامع   بهآنحضرت ساخته بود
 زيرس افتاده خود ن قيقه طبع اقدس ديت مرضيغا  بهد چنانچهي درجات اقبال و قبول رسياعل  بهآن تافته

 .مه شديات عمي عناةميل ضمي و مرحمت فدرآمد و استحسان٣ ن و احسانين و آفريموقع تحس به

  ع ماه امرداديوقا
 ر سپهداريي داشت از تغجرات گُداري  صوبهيمكان جنّت خان كه در عهد حضرت فيماه سآن هفتم 
 آن صوبه منظور نظر يض نگاهبانيتفو  به نكرده بود٤ در حكومت آن خاطر پسند سرکه نحكم آ  بهخان

ل و يافت عاطفت خلعت و جمدهر مرصّع و اسب خاصّه و في داد و درييمرحمت شده و او كامروا
ار دو اسبه سه  ذات و سوار از قرار سه هزار سويه پنجهزاريپا  به منصب از اصل و اضافهةوصول مرتب

ر و اسب و سلطان نظر برادر يت شمشيعنا  بهد هزبر خانيت سرشار شد و سي عناةن مرتبيد اياسبه مز
 مرخّص شدند و مشاراليهمرحمت خلعت مختص گشته همراه خان   به خانفيع پسر سي شفمحمد

 خان خلف خان پسر شاهنواز شكن نامزد لشكركهنو سركار ليخ خدمت فوجدارين تاريدر ا هم
اضافه و مرحمت خلعت  ذات و پانصد سوار از اصل ويت نهصديعنا  به شدهخانان خاِن ميحعبدالر 
ن يمکرمن يالزمان كه سعادت طواف حرم حيم مسين آوان حكيو در ا٥ اعتبار و افتخار اندوخت يةسرما

 برآمده بود شرف آستانبوس واال ههتّ تَي الهرر نشسته از بنديكشت  به شتافته بود از آنجاافته تا بصرهيدر
د و از جمله دو اسب يشكش گذرانيل پي اصل بر سبيز ادراك نموده و چهل رأس اسب عربين

جهت   بهو پسند خاطر مشكل پسند افتاد ، كهريعني طرق يگري بوز بود و ديكيصرصرنژاد كه رنگ 
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ده بود مختار نظر ي و برگزدهيت پسنديغا  به و بوز كهندافتيفه سمت اختصاص ي خاصّه شريسوار
 »اريتمام ع« به نداشتيبيق عيطر هيچ  به نامور شد و طرق كه» پسندپادشاه« بهو روزگار آمدهيار خدياخت

 يالحكم اعل حسبداشتند ٢از تمام ي آنها امتةگر كه از هميد١از آنجمله هشت سر اسب . موسوم گشت
  ارادت و قدم خدمت موصوف بوديفادت و صيصدق عق  بهكهم ي شدند و حكي خاصگةليداخل طو

 ذات و هفتصد يل و منصب سه هزار و پانصديت خلعت و في منظور نظر مرحمت آمده از عنايتازگ به
 و مضافات آن ض حكومت بندر سورتيتفو  بهافت وي يه نقد سرافرازيست هزار روپيسوار و انعام ب

ن دولت ي از هواخواهان غائبانه ا حاكم بصره٣ي پاشايت و چون علرفياز پذيالملك امتر معزّيياز تغ
دا كردن ي پيه در پ درآمدتيت و خلوص طوي صدق نةك سلسليمقام تحر  بهوستهيجاودانه كه پ

 اخالص و ارادت پنج  اظهاربنابرنوال ي ابود در ي منژاد يمرغوبات طبع اقدس خصوص اسبان جلد نجد
 از ابر بهار برق رفتارتر بوده مانند سمند کن صرصرتيااپ از آن بادهريکوزاد كه ي دنژاد يسر اسب عرب

ابا و محابا نهنگ آسا بر آب و سمندروار بر آتش    بيمودند ويپ يكسان ميتر و  م سحر خنكيرهوار نس
الزمان  حيم مسيمكان مصحوب حك٤مان يشكش حضرت سليل پيدست مالزم خود بر سب  بهزدند يم

ك يد و از آنجمله نيخ فرستاده او از نظر انور گذشته اسبان را گذراين تارايارسال داشته بود هم در 
  درنظريقيطر  بهه مذكور مدد نموديرأس اسب طرق كه سرآمد آنها بود از آنجا كه آمد بخت پاشا

 . از طوائل خاصّه شدي بعضةليطود كه سريگر گرد اقدس جلوه

زوال مثل   بي بلنداقبال و اركان دولتيها شاهزاده  بهيور خلعت بارانكنوزدهم امرداد ماه مذ
 .گر مرحمت فرمودندي دي خان و چند سپهساالر و دستور اعظم افضلخانان خاِن

 وريع شهر شهريوقا
ق يطر  به آله و اصحابهي و علعليا و سالمه هللارت رسالت صلوات االد حضيدوم آن ماه انجمن جشن م٥

ن روز بركت افروز از گستردن سماط اطعام عام و بسط بساط يه امقررر مراسم يمعهود مرتّب شده سا
ظهور آمده بعد از   بههي هر ساله كه عبارت است از دوازده هزار روپيمقرر ةفيانعام خاص خصوص وظ

و فراغ ذكر و صلوات چون آن وقت از مظان اجابت و دعوات است همگنان د يتالوت قرآن مج
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ان عالم باالست ي اوراد كروبةحلق بل سري اعليف مالياد كه عمده وظاي دولت ابد بنداي ازديدعا در
 .دنديمحل استجابت رسان  بهاللسان آمده رطب

 استسعاد مالزمت واال خود را ةليوس  بهدهي رسچي خان از بهرا ولد شاهنوازرزا خاني ماه م١ميسو
 .ديد گردانيد سعادت جاوي اندوز مزيةسرما

ان شاه  سلطبلنداخترگوهر واال ة شاهزادة دربارپناه ات عام حضرت پادشاه جهانيهفتم ماه عنا
 .رفتياختصاص پذ٢ نيميراق سي  بهمزينل خاصّه ي بهادر خاص شده از مرحمت فشجاع

 رانجاميام خين ايع ايوقا

 از ٣يجوف  بهالكمال نيب عي اوضاع افالك آسيها ي انجم و شرانگزارنظ ايها ي شور چشميمقتضا به
 رزا شاهرخي ولد مچون سابقاً نجابت خان: که ن آياتّفاق ية علّت ان قضو٤د يزوال رس  بي دولتياياول

 ي متصدي و دولتخواهياندش  به ويطلبك كاري تحربنابر بود كه در آنوال فوجدار دامن كوه پنجاب
شرط كومك دو هزار   بهيشكش كلّيل پيتحص  بار آن ملكيهد تسختع  به شدهرنَگَ سري  مهمسركردند

واال ٥  درگاهينان خود و لشكر كومكي آراسته از تابيقوشون  باسوار نموده بود بعد از اجابت ملتمس
ان و ين شاييآ  باز همراه گرفتهي خود را ني فوجدارةتعلّقنداران محال مي از زميروانه شده جمع

ن ين حصن حصيد بر چنديي اعتضاد تأيرويه نخست از ن درآمدنيكوهستان آن سرزم  بهانينما توزك
ز خلل ي روزگار ني و نافرسودگيكم تجربگ بنابرامد كار است يافت و آخر امر از آنجا كه نيدست 

 ينيب  و ناعاقبتيش پانگري است اساس معالمه بر پيگري و سپاهيريگ  همه كار خصوص ملكيريپذ
 فرجام و فكر خاتمت ةشي داده بود از اندي رو مهمةمه كه هم در فاتحينهاد و از غرور فتوحات عظ
ست عمل نموده چنانچه ي ناشاي كنكاشهايكارفرما  به سرانداخت وي را پيمهام چشم دوخته مآل اندش

ن ي امثال ا نافذ كه درك عزم راسخ و جديتحر  بهاورد ويظهور ن  بهست وقتيست مراسم در بايبا يم
د و يجا گز  بيوقت و توقّف يمده مقام بدرنياالعمل آن ناچار است از جا  احوال سپهساالر از كار بستن

 نرفت رنَگَ سري ر سري سر٦همان پا  به را از دست دادهيزد كه راه سردارن خطا از او سريه محض همن
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 آذوقه يابيآمد تا رفته رفته از نا يدست نم  به از آنجا غلّهموقع گرفت كه اصالً ي اقامت بيبلكه در مقام
د بلكه يان نبردن كار گرديپا  به و مهمش نرفتني نه تنها باعث پين معنيد و اي كشيخراب  بهكار لشكر

و پراكنده بل مفقوداالثر  رپسپي اده ين هزار تن از سوار و پيباد رفته چند  بهها سرين صورت بسيا در
 .شدند
 رگدهين نخست حصار استوار شيمجرد وصول بدان سرزم  بهخان مذكور: که نن اجمال آيل ايفصت١

 بناد نهاده  در سرحد خود بر ساحل آب جونرنَگَ سريندار ي بود كه زميا را احاطه نمود و آن قلعه
 و يگام انتهاز فرصت بر محال پادشاهنه  بها باز داشته بود كه در آن مقامان جرار كارطلب آنجيسپاه٢

ند و چون آن قلعه را كه ي نماي و دست اندازي آن حدود تركتازينداران نامي از زميت سرمور ناميوال
درنگ آهنگ  ياز آنجا ب. دست آورد  بهيسوار بر سريت آساني داشت در غاي و دشواريت استوارينها

 لشكر ينوال همراهي اسرمور مذكور كه در  به نمود كه سابقاًيصار حصانت آثار كالپاستخالص ح
تغلب بر آن   بهرنَگَ سريندار ي داشته و زمتعلّقجا آورد   بهيده همه جا كمال دولتخواهي گزيپادشاه

در عرض و ٣ بدان حدود شتافته اطراف آن را محاصره نمود مكان افته بود و چون خان نجابتيال ياست
 آنگاه بر  وندار مذكور سپرديزم  بهر نمودهيز تسخين قلعه را نيد ايطول كش  به كارکه نآ ي بياندك مدت

 او ي آباي را كه ملك قدم براثةكومك داده قلع  بهيش دولتخواه فوجياند ن وفاقيوفق درخواست ا
 حكم مكافات جبراً و قهراً از تصرف آن مقهور بنابرجبر انتزاع نموده بود   بهرنَگَ سريندار يبوده زم
و خزونت محل و ان ي كمال حصانت بنبنابر كه حصار سانتور  بهي و از كالپد او نمودنةده حوالبرآور

سر آن برن ي آن سرزمة راجياده سري كه زرنَگَ سرينما بود چنانچه از  مكان امكان استخالص آن محال
 كه از عالم ي و دشواري استواريةآن پا  با حصار سري نداشت توجه نمود و در اندك مدتي كميبود پا

ةاط احةحوز  بهيواري دچهار ارض سه طرف ةكرصراط يه بود و ربع رابع راه درآمدط آني محة تام 
د يرگرديش پذيگشا٥ دييتأ به عبور آن مقام مقدور نبود،٤ يآسان  بهاده راي داشت كه پيكي و تاريتنگ انس

 آن باز داشته خود همت كار ينگاهبان به رپو ندار لكهني زم جگتوريسردار  بهادهيو صد سوار و هزار پ
 را  گنگبش شد و جلد و چسپان شتافته تا كنار آي پيت گماشته راهير آن والسايبر مأثر استخالص 
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 تصرف ةقبض  بهها را نيالب اثر ساخت و اكثر آن سرزمي سپر عساكر سيل تاراج و تاخت پيسب بر
 .ار از آب مذكور عبور نمودردوب موضع هيده قردرآور

 چهل يس كينوال از اهل شور و شر نزدي افكر دور افتاده در  بهد كه مقهورين حال خبر رسايدر 
 ملك مذكور منحصر در آن  درآمد كه راه كتل تالوة درةاده فراهم آورده در صدد انسداد دهنيهزار پ

ست گز عرض ندارد و در ياده از بين كه زين سرزمي كهسار ا است واقع دريياست، شده و آن تنگنا
 الحال كه آن را يتوان گذشت چه جا يل از آنجا نمي حةنصب صد منصوب  با كه مفتوح باشديوقت
حفظ آن باز داشته و در   بهان قدراندازي از تفنگچي استوار از گچ و سنگ مسدود نمود و گروهيسد به
 . گشاده استاس اشكال آني قةن حالت جاديا

 آن كار دشوار براساس اظهار يگر  چارهين خبر بنايمجرد استماع ا  بهمجمالً سردار جالدت شعار
 بنگاه در اردو نگاهداشت و ينگاهبان  به راراتهور سنگه ي و اوديارلي گواوجر و تجلّد نهاده گُتهور
 سد مذكور نهاد و پس از استعمال انواع يسو  بهيشبرد مقصد گشته رويطلب كار پ كاربهادران  باخود

 شاني از اين حالت گروهايدر . خاطر راه داد  بهش رفتني پةده اراديسر كتل رس  بهدهيل جريلطائف ح
ه پنا  بهنيدان ديتفنگ مفتوح داشتند و مجاهدان م١ر و يراه گرفته ابواب جنگ تآهنگ ممانعت سر به

شتن ساختند و ي خوية وقايةو سرما٣آنحضرت را سپر حفظ تن ٢ ه عون و صون درآمديزديت ايحما
 شه نمودهي صواب پةشيشنهاد انديغها زدند و گشادكار فتح پيت  بهكار آورده دست  به جالدتةت مرتبيغا
نوك   بهدند ويانوار بست رسيد  بهشرفتند چنانچه در آخر كار خود رفته رفتهيش رفت پيق كه پيهر طر به

كند و  ي مسد اسكندردر كدم صد رخنه ي  بهمت نافذ و همت كارگر كهينفاذ عز  بهخنجر و جمدهر بل
 ن اساس انداختند ويوار سنگي آن ديها در بنا افكند رخنه يهزار شكاف در دل كوه قاف م

 ير نمودند و باقيده را كشته و اسير از مخالفان قضا رسيكث يآور گشته جمع ده حملهي كشيرهايشمش با
 آن ي از سرداران نامي ناموي بهاندةانيتعاقب آن بدعاقبتان پرداختند و م  بهيرا منهزم ساخته چند

 بعد از د و نجابت خانيقتل آمده موجب وهن و ضعف همگنان گرد  بهساران اهرمن سر طانيش
حفظ بنگاه   به از سپاه را كهيل از آن كتل عبور نموده گوجر گروهيهزار جر ثق  بهم و كسر سديغن فتح

ده قدغن نمود كه زود بدو ملحق شوند و گوجر و همراهان ير احمال و اثقال طلبيسا  بانصب كرده بود
  .دندير كتل منزل گزي شده آن روز در زياز آن منزل راه
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 منزل رنَگَ سري ي كروهي از آن مقام كوچ نمودند و چون در ساتّفاق  بهدهيگر خود را رساني دروز
 افواج يعني ي هجوم جنود آسمانبنابرشده از جا رفت و  پا ي بين معنيسبب ا  بهندار آنجايدند زميگز

ره ي باطن آن تةگر شده عرص ه جلوي در پياس كه در لباس فتوحات پيق يشمار و هراس ب  بيرعب
و پا ١دست   بهتابيم بسمل بي و اضطراب مرغ نسيماباضطراب   باه بودند دل باختهفروگرفتدوران را 

اد و اطاعت نزد خان فرستاده التماس امان يشفاعت اظهار انق  به از معتمدان خود راي و چند درآمدزدن
شكش قبول نموده بود افزوده يل پي بر سبكه سابقاًه يه بر هفت لك روپيلك روپ٢ن مرتبه ينمود و در ا

شكش و ارسال ي تا هنگام سرانجام پکه نل نمود مشروط بدايخان تقب  به رسم مهلتانهبنابره يك لك روپي
شت طان سري شير سنگه نام مزومادهوشان يد و متعاقب ايرفته در همان مقام درنگ نماير پذيسا

وكالت او در   بهشهيم اعتبار و اعتماد داشت و هةاهرمن نهاد كه نزد آن سرگروه اهل ادبار كمال مرتب
نه يمي سيق رسالت نزد خان آمده دم نقد برخيطر  بهبود يمان روزگار ميدربار سپهرمدار حضرت سل

ب يفر  بهالصدر را ميدمدمه و افسون نموده آن ساده دل سل  بهاديد و بننيشكش گذراي پةغيص  بهآالت
 اردو ة آذوقيقت احوال خصوص كثرت سپاه و كمين ضمن بر عموم حقيافسانه از راه برد و چون در ا

 که نانداز آ  بهافتي اطّالع شده بود ي ناشمقرردن غلّه يصعبه و نارس٣ راه و وساطت عقبات يكه از رو
اد مكر و دستان نمود و چون آن يه بننو آغاز داستان كردگتر و كار دشوارتر شود باز از سرعرصه تن

 ةحبال  بهد و دانست كه آن ساده باطنيب پاشي آدم فرة وعدةله و خدعه نهاده دانينهاد بدمنش دام ح دد
 ساخت مقرر گذشت وگو گفت  بهده روز كه روزگارچهارر شده و بعد از يد تزويد قيله افتاده و صيح

 جمع نموده ٤ن معريان نموده برساند و چون خاطر اشكش معهود را در عرض پانزده روز ساميكه پ
شكش و مهلتانه و يل پي تحصةبهان  به خود در اردو گذاشتهيجا  بهش رايشان خويكس از خو دو

در انداخته از آن مخمصه   بهن دستور خود رايا  به حاصل نموده ويل ارسال آن دستوريكوشش در تعج
دانست كه عسكر  يده بود و مي رساني اعلةدرج  بهوال را دقائق حقائق احاطّالعو چون ٥ افتينجات 
تواند  ي آن كوهستان درنگ نميگر در تنگنايك ماه دياده بر يشت زيق معيق طريت ضياز نها٦منصور 

خاطر آورد   بهز مجال توقّف محال است الجرمين مدت ني موسم برشكال تا ايكي نزدبنابرنمود بلكه 
                                                   

  .موزة دهلي,  ب٢٧٥برگ   .1
  .ديوان,  ب٢٥٨ برگ  .2
  .برتيش,  ب١٤٢برگ   .3
  ).موزة دهلي(معني   .4
  .موزة دهلي, آ٢٧٥برگ   .5
  .ديوان, ٢٥٩ برگ  .6



  نامه شاهجهان // ٤١٠

  

ده و يامروز و فردا روز بگذراند و د  بهيپرداز  و دستان داستانيطرازفسون فسانه   بهگري ديكه چند
  . سرانجام آن كار خود را بسازدةبهان  بهانهين ميد كه در ايق اندازد و شايتعو  بهشكش رايدانسته ارسال پ

 تخلف آشنا دغا يگانه از وفاي بيها ب وعدهيفر  بهآزمون را يگر خان گم كرده كار بيمجمالً بار د
ك لك ين يراه نگاهداشت و هم  بهد دور از كار چشمميگر در انتظار آن ايم ماه ديك و نيب يده قردا

ن مدت رفته رفته كار قلّت غلّه و كثرت يد و در اياو رسان  بهن اوقاتيه از همه جهت در عرض ايروپ
، چنانچه از ي نميان در يز جز ناميد و از آن نيه رسيك روپي  بهر غلّهيك سيد كه نرخ ي كشييجا  بهغال

آمد و چون در  ينظر درنم  بهشان بودي ا درنظروسته متصور همگنان بلي جز صورت آن كه پينان نشان
 را ي كه مردم ناميا مثابه  به١ديهالكت كش  به عواميآن قحط از فرط العدام طعام كار خواص چه جا

اسم نان   بهات گرفتهي جوع كم حيادتيد و ارباب نام و ننگ از زيرس يلب نم  بهده نانيلب رس  بهجان
در   به از سريداري پاي است هواتيقو  بي كه فرعيتقو  بيز از فرطيدادند، چنانچه سرداران را ن يجان م

  :منظرفتند،  يغ بل بر سردار مي تيل دانه تا پايسر تحصاد سپاه كه برحف ايرفته بود فك
  در آن محشر كه گشت از قحط سرشار

ـ      يهمـ وجان  جك  ي به   ي دادنـد جـان ن
ــه تنهــا  ــيجن ــدمب ــاد  ٢ گن ــر ب ــت ب   رف

  ك جوي د سر بهـد صـدر آن هنگامه ش

   خـوار  يهمه كس همچو كرگس آدمـ     
ــام  ز ــان ن ــم در٣ين ــ   و آنه ــان ن   يمي

ــاد  ــدم گــون برافت ــگ گن   كــه تخــم رن
  وـج كي ر بهــن جوهـرمـخ زارانـه٤

دند يكش يهم م سرغ برين تي جو چندة گندم چون خوشياسر مردم بر سرمشتت سخن سريكوتاه
دام هالك   بهرك خود راي بدان بردند هزار مرغ زير خاك نهان بوده پي كه در زيا كدانهي يبلكه برا

ن ي شد مترددبرآمد راه ينحو  بهع اطرافيز از جميانه مخالفان كم فرصت نين ميانداختند و در ا يم
خون   بهآورد بازو يم دور دست سر برم مقاي از كنار اردو چه جايا گرفته بودند كه اگر خون گرفته

ت خورد ياغ آزمون كار خود بنابر راه بر همگنان بستند و سردار نازين رو نيگشودند چنانچه از ا يم
 مذكور مکرر نموده بود چنانچه ي رو مهمي از غرور فتوحات متواتر كه در مبدايدگي و كارناديسال

داد و مطلقاً  يخاطر راه نم  به راداغ ةداده بود كه غلب يجا نخوت و پندار در سري هوايشد بدان نحو
 يها يريگ  راهوم يد غنيكرد بلكه از ك ي مآل نمي نشده فكر حال چه جاينيب شي و پيشياند د عاقبتيمق
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د يگوش او رس  بهز تجاوز نمودهي مردم از حد افراط نيآذوقگ  بيتيز آگاه نبود و چون شكايشان نيا
 فرستاد كه رسد غلّه را زود برساند و چون آن ١ كنسهةپرگن  بهست سواريدو  با راياريناچار گوجر گوال

شان كمر ين ايك  بهل مخالف كهي انبوه از خيخون گرفته چند، پنج شش كروه از اردو دور شدند گروه
ن و بستن ن انگشتر احاطه نموده دست بكشتين گشوده بودند اطراف همگنان را مانند نگيبسته كم
  .برگشادند

رون يان بيوجه جان از آن م هيچ  بهد و دانست كهيچون گوجر راه نجات از همه سو مسدود د٢
ش يشان و منتسبان خويپسران و همراهان و خو  باده و دانسته دلنهاد مرگ شدهي الجرم د،توان برد ينم

سردار رساند و آن   بهخبردربرده   بهك تن نماند كه سري٣ نمودند چنانچه يكجا جان فشاني يهمگ
 نداشته منتظر يه قطعاً آگاهي از ان قضيريتدب  و كميشعور ي وفور ببنابرسردار غفلت شعار خود 

همه جهت   به راها  راهيقيدن آذوقه بود و چون آن كم فرصتان اهرمن صفت طريمعاودت او و رسان
 يريخبرگ  بهي كرده بودند كه جاسوس اطراف و آنجا و اردو را از همه سو احاطهينحو  بهمسدود نموده

 .دار گشته از اصل كار خبردار شديارست فرستاد و آن وقت از گران خواب نخوت و پندار بيگوجر ن

دار تنگ فضا ساخت كه ي دولت پالياي ساحت كار بر اويا مثابه  بهي اعدايها يريگ الحاصل تنگ
 تواند يخارج معسكر در خاطر جا  بهنداز رفتنك گز راه ايك گز انداز بل ي آن نبود كه ة را اندازيكس

 ي راه باشد پاروا دست  بهكيدور دست لشكرگاه اگر همه   بهمهي جهت كاه و هکه ن آيداد چه جا
ز يانداختن تفنگ و سنگ فالخن ن  بههفروگرفتسكر را مع٤گاه اهل خالف اطراف يرون نهد و نگاه و بيب

ش گرفته ثبات يپفرامت يگشتند در دم راه هز يشان مي اهمتوج ي چون جمع وشدند  ميمتعرض بهادران
 »دياستخوان رس  بهجان و كارد  بهكار «حلقيقةا يالمثل ف قطع نظر از ضربكه دند و عاقبت زيور يقدم نم

 ج معامله شده ناچار عاليگر گذشته بود سردار در صدد چارهدر ر يتدب٥ ي كه كار از كارگريو در وقت
 نمود و ظاهر شد كه همه جا راه يافت و چون كوچ كرده دو سه كروه راه طي بازگشت را منحصر در

  شوند و همه مردمي راهيراه  بهياده شده هر گروهيخاطر آوردند كه پ  بهمسدود است الجرم همگنان
انست كه از آنجا  چون دياري گوالچند وپگانه از صواب عمل نمودند و رين فكر دور از راه بيا به
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 داشت ياري و يشان چشم همراهي از همراهان خود كه از ايچند پو ربراينست بناي نيرون رفتنيب
  :منظومه١ يمقتضا  بهكرده گفت كه

  بهترآن است كه خود خون خواه خود شده  ننگ  بهدهـد زنـه صـك  بهامـن  بهردهـك مـي  
ن تردد جان در يآورده در ع ن گروه حملهي بر ايأت مجموعيه  به وميش هدر نسازيخون خو

 رستمانه يرانه و نبردهاي دليستادند و رزمهايجنگ ا  به نموده در همان مقاماتّفاقاو   بام و همگنانيباز
 كشته يمرد  به همانجايجا آوردند كه همگ  بهيداري و پايستادگيار چندان اير بسينموده بعد از داروگ

شان و پراكنده شده بودند ياده و سوار كه در آن كوهسار پري آن سپاه از پي و بالجمله جملگگشتند
شان زده همه جا مردانه زد و يان ايل سربازانه مي قليجمع  با خودمكان جا سرباختند و خان نجابت بهجا

 همراه نداران دامان كوه پنجابياده كه از زميب ده هزار پيدربرد و قر خورد نموده رفته رفته جان به
 كه همراه او انداز يدت او پراكنده شده بودند و خواه گروهو كه قبل از معايخود برده بود خواه جمع

 اگرچه .رون نبرديك تن سر بيع شدند چنانچه ي ضاي افتادند همگيطرف  بهگشتن نموده هرچند تنباز
او نمانده بود و   باادهياده از هزار پيمانده بودند چنانچه در آن وقت ز ي باقيه مردمياندك ما٢ر آن در آخ

  . متفرق گشته بودنديز نصفياز سواران ن
 ير شده سبكيت متغيغا  بهد طبع مباركي رسي بندگان حضرت اعلعليامسامع   بهين معنيچون او 
 چون خان ين معني اوجود  با نمود ويگران اطر اقدست بر خينها يالنسب ب فيالعقل شر فيآن خف

ز منظور آمد نظر ي او ني نسبت آبامعٰهذاو افته بود يب روزگار آزار و اضرار تمام يب از تأديب نجيحس
ر و يجاگ٣ ريين تغيهم  بهنييه آن غفلت آين فرمودند و در تنبي نموده از لغزش او اغماض عين معنيبر ا

 ولد رزا خانيم  به آن محال رايم خدمت فوجدارينمودند و تقداكتفا خلع خلعت و منصب واال 
 مذكور رزا خانير وجه طلب مرا د ر اوي مرجوع داشته جاگخانان خاِنخان  ميحعبدالر خان بن شاهنواز

  .ت خلعت و اسب مخلع و مشرف فرموده مرخّص ساختنديعنا  بهرا تنخواه دادند و او٤
االول جشن مبارك وزن  عيور مذكور مطابق روز پنجشنبه سلخ شهر ربيكم ماه شهريست و يبو 

رفت ين پذين و آذيز  بهن هر سالهييآ  بهني زمير اعظم روين نيبد قر سال چهل و ششم از عمر ايقمر
ارباب استحقاق   به آنير نقود و اعطايسا  با آنحضرتةن روز مسعوده از موازني اةع مراسم معهوديو جم
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ن فرخنده يوست و در ايظهور پ  بهصب و مراتب و رواتب و امثال آنا منةه از اضافمقرر ياي عطايو باق
مرحمت خلعت و خنجر مرصّع و انعام   به بلخي خان والمحمدر د نيلچيا يب ابهرهت اندوز ادتروز سع

ن روز ي اة آن معهود همه ساليةه خوان ماالمال از وجوه نثار طال و نقره كه تهه نقد و نُيست هزار روپيب
لدار سوغات خان ي كه تحوي ناماقوتيو خواجه ١  است نواخته رخصت معاودت دادنداندوز بركت

 خواجه برادر  صالحيافت و برايت يه نقد رعايت خلعت و انعام پنجهزار روپيعنا  به بودمشاراليه
درگاه واال فرستاده   به٢ل نثاريگر بر سبيغون و تحف ديكدست باز طوي كه يباريجوخواجه  ميحعبدالر

  راي خوافنيرك حسيم شان ارسال داشتند و عاطفت پادشاهانهيدست ا  بههي هزار روپچهاربود مبلغ 
 ين دستوريين واال انجمن فردوس آي در هممكان نامزد ساختهواال خان ةنام صال جوابيجهت ا به

ف خلعت اشرف و يه نقد تشري ده هزار روپيعطا  بهن اعطاء رخصتيرا در ع مرحمت نمودند و او
اقوت ي ة صد و شصت قطعمشتمل بره يست هزار روپيك لك و بي نوازش فرمودند و مبلغ ياسب اعل

رسم   بهگر نفائس و نوادري نقره و دةوضح  بال مادهير فيك زنجيه و پنجاه قطعه زمرد و يگرانما
 .ارسال داشتند٣ مشاراليهسوغات مصحوب 

 يةر مايكه خممدبراز آن   ناهنجار و سرزدن حركاتي سنگه شق احوال ججهاري از مابقيان برخبي
ر گشت و باعث ارسال وسايرت ديروزگار آن دد س  و تيرگيادبار او آمده علف خسران مآل كار

   سرداران شدييكارفرما به بلنداقبالة شاهزاد
 كه چون شامل حال خذالن مآل ي ادبار آسمانيعني يه برانداز خانگناخن خصم يخدا پناه دهد از ا

 از دشمن هللااذ باي همه جا همراه باشد و الع٤ سر از دنبال او بر نداشته در همه جا تايحال هيچگردد در 
 مدبر نايمدبرروزگار و ط روز ي بخت زبون و طالع واژون كه هرگاه محيعنياد برافكن ي بننخانه ك

ارد دست از او نياد و دمار از نهاد او بريده مادام كه گرد از بني نگزيي آخر از او جداةشود تا نقط
دست خود  ه ب خود گمارد تايره روز را بر خرابيت٦  اغلب اوقات آنکه نياز همه باالتر ا٥ ندارد و باز
شتن زن و ي خويدست او دهد كه بر پا  بهشهيتكه  كردار بد دركنار روزگار خود گذارد بدانسان يسزا
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زد خسران سرمد  انيخرمن خود افكن چنانچه مقهور و مخذول ازل و ز  بهآتش در دامن او نهد كه
ش يصال خويمات است مقدية ادبار قاهره همواره در مقام تهيي ددنژاد بدنهاد كه از كارفرما ججهاريعني

زد و گلو  يزده بود مبان او سري جانسوز كه از گرةد و دامن بر شعليكش يبوده انتقام زمانه از خود م
 را اد اوي چند مهلت داده قلع و قمع بني روزگار روزکه نفشرد چندا يده پهلو بر خنجر ميغ كشيبردم ت

مت شمرده در يت دشمن اهمال و امهال زمانه را غنيفكند آن سوء عاقبت دوست، عافا يق ميتعو به
ن ي نازل كرده زميل در باب ظهور آثار قضايتعج١ يآورد و تقاضا يجا م  بهشتن استعجاليصال خوياست

نوال ي ااز جمله در. نمود ي ميصك و تحريآباد وجود نابود خود تحر ب خرابي تخرةو زمان را دربار
كه ساجابت درخواست آن برگشته بخت نزد او شتافتهبنابر پناه يتيو گي كه از درگاه خدي رابِك رند  

 او حمل يشياند  و صالحيخواهريخ  به را از خدا خواستهين معني كه ايستيوقت او افتاده بود باسر به
اد آن ي بني خرابکه ن آبنابركن ي و لياو نتافتد يراه نهاده سر از صوابد  به و خواه و ناخواه پاينمود

 مذكور ابواب ي راکه ن خداخواه شده بود پندها ناسودمند ادبار را كار بسته چنداي خودرأيخودرو
  شده مترتب نشده گوشاتب بر آن مري روزگار او گشود اثري بر روي نباهت زايافزا ح هوشينصا
 ي رابِك رند چون سکه نن مقام آي فرستاد و بسط مقال در ال مقصود بازين  بيرا حرف او ننمود و او به

احوال و ارادت محال آن ٢ات ير خصوصيقت سايت نمود و حقدمذكور از نزد آن مخذول مقهور معاو
 يها رويي اهيد خصوص سيقت ارباب ارادت رسانيعرض اقدس مرشد طر  بهدت رايسعادت و عق يب

 خيريتش بينق ي توفي بد روزينظر رهي كه از خيگرا  كجيره رأياندازه آن ت ي بيها ياهه رور بيتازه و 
 جنگل و يانبوه  به اختربخت واژونيهايافته بود و از چشمك زنيش نيعاقبت و بهبود وقت خو

ل و يفسحت دستگاه ملك و مال و سواد خ  بهصعوبت مسالك و حصانت حصون پشت گرم گشته و
ن حال كه حجت بر آن ي آن در ابنابر اطاعت سر باز زده بود ةكرده از تقلّد قالداه يحشم چشم س

ج و افواه بود ساالران درآمد٣ مستحق انواع عقوبت تمام شده هنگام نعمت خدا و انتقام خداوندگار
 نوساختند كه از سر٤ مأمورف فرموده بودند ي خالفت توقموقّفگانه را كه سابقاً از  سران سپاه سه

شه را كه در ي آن كفران پةنيريالء ديد شده خار بن استياالطالق مق يالدفع عل صال مطلق آن واجبياست به
 بندگان حضرت ي جهان آراياد براندازد و چون فروغ رأيخ و بنيده بود از بيشه دوانيآن بوم و بر ر
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صورت عدم آرا  حق تافته بود كه ين معنيقت ايق حقيپادشاه تمام دانش حكمت منش بر ساحت تحق
 شده خلل در يقيكثرت حق  بايازگشت عسكر از وحدت اضافب  به سرداران كه منجري اهوااتّفاقو 

 ست، چنانچه سابقاًي نيش رفتني پيمهم هيچ و ي شدنيكار هيچافتد  ي مطلوبه مةاساس وحدت مذكور
 و ير قواي امر روح در سا او حكم نفاذةگانه نباشد كه احكام مطاعيه ميان در مذكور گشته چه تا مکرر

ت يت بر وفق مصلحت وقت تمشيمش هيچ بدن داشته باشد قرار داد ي و اعضايجوارح تن و اجزا
توانند  سر١  بنفسه كار هفت كشورهريک سه سردار عمده كه  مهمني در ااتّفاق شير خان  بهرد ويپذ ينم

د كه يقه رس رسيخاطر اقدس دق  بهاطي حزم و راه احتيم از رون بودند الجري معيكار گذار  بهنمود
ن امر را ي نهاده اييخودرأ  كار بري استبداد و استقالل بناي كه از روين معني دفع احتمال ايبرا

ند ين فرمايي نباشد تعيزي او گريريپذ شان را از فرماني كه ايانجام رسانند سردار  بهالمرام حسب
 يب بهادر كه خود آبرويز  سلطان اورنگبلنداختر بلنداقبالبخت جوان دولت  ن جواة شاهزادبراينبنا

 سرداران نامزد ييكارفرما  به صائبه را گل سرسبديش گلشن آراي صواب آرايگوهر خرد است و رأ
 و خان د خان جهاني و سروزجنگيفنام خان   بهعظٰمي خالفت موقّف ع ازيمط٢شد و فرمان عالم 

 ار كهي، سعادت مؤيد شاهزاده كامگار ةده و فرموديشي از اندو همگناند يع صدور رسيتوق  بهدوران
 هنگام كوچ و ي مسدودند تجاوز ننموده در همه وقت و همه حال حتّيآسماند ييتأ  به ويب ربانيتأد به

ر يآموز خرد پ ر كه ادبي صائب تدبة آن شاهزاديراي صواب پيقت امر بر رأيحال حق رت مقام و حلّ و
 .ت محترز باشندينها ي بيشان عمل نموده از نواهي اةاست عرضه دارند و بر طبق اوامر نافذ

 كامگار نامدار كه سابقاً ده ةن هزار سوار بر منصب شاهزادي سعادت رهيساعتپنجم ماه مهر در 
پهولكتاره و   بار مرصّعيمرحمت خلعت خاصّه و شمش  به ذات و چهار هزار سوار بود افزودهيهزار
ن آن دو ةاق كه سرچ اسب تبرسدو  مرصّع و ةطريز  بهمزيراق نقره و ي  بايل خاصگين بود و فين زر

جهت حصول فتح و  به ة فائحةدند و فاتحيگر اختصاص بخشيل ديت و ماده ففمل زربپوشش مخ
 ة راه آن نور حدقة توجه تمام خوانده بدرقيت ظفر از رويت و نصرت و حرز راي آي آن معنيروزيف

 يةسا و٤ارباب مناصب واال در موكب ظفر وال ٣ عظام و ي از امرايز جمعينوال ني ااقبال ساختند و در
 آصف خان هالدول نيمي خان خلف ستهيرفتند مثل شاين پذيي سعادت تعبلنداختر ة شاهزادي معاليلوا
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گر از مالزمت يافت كه دي شد و قرار مأموران ي عالمة ركاب نصرت نصاب شاهزادي دائميكه همراه
 و ندار خاني و دديخ فري و ش سنگهيداس و راجه را هلتَي و راجه بي دكنرستم خانند و ي نگزييجدا
شان و يا١ و امثال راتهور داس شيهه و ميسوديداس س  و گوكلبارهه د عالمين و سي ترر خانيش

ن يين فوج تعيز در اي نيان تركش بند و تفنگچي و هزار سوار از احدهالدول نيمينان يسوار از تاب هزار
ت شده ي خان عناستهيشا  بهليپهولكتاره و اسب و ف  بارفتند و خلعت خاص و جمدهر مرصّعيپذ
 و يگري گشتند و خدمت بخشي مباهيمراحم نامتناه  به خودة حال و مرتبدرخورز يگر ني ديامرا

افته، خدمت يض ي تفوتوتايوان بي ديهرودر گدي سعدمحم يقاض  به كل عساكر ظفرمآثرينويس واقعه
 . مرجوع شدت خانمکرم  بهاو

 و گستردن پرتو از يعظٰمة ن از افق دارالخالفي زمير اعظم رويت نيت ظفرآي راةطلوع ماهچ
 قالع آن يالملك و باق  نظامةتعلّقل مر محاياستخالص سا قصد  بهيارتفاع بر سمت ممالك جنوب

 دولت ابد يايدست اول  كه در آنوال بهدآبا  دولتةصال بر اصل آن سلسله و تفرج قلعياست ت ويوال
  ه بود درآمداديبن

مواد  به  استعداديمقتضا  به از كائنات عالم كون و فساد راي هرگاهي علم ازلةوانكدياز آنجا كه در د
ر جائز بل البصر از آن قدر متحر م لمحتياج قرار داده شده كه تي و انجاميت منش و نهاد آغازيقابل
ان ير مكنونات بر وفق جري سايستي و نيز نباشد الجرم مقدار مقدر هستز مجوي ني احتمال عقلجويزت

 ر در مدتيم و تأخيم آن تقدي كه نيا مثابه  بهدينما يجلوه گاه وقوع جوالن م  به آنيبر مجار٢ر يقلم تقد
ن دارد ي معيت مدياتيح ي ذياندك  بهاس چنانچهين قيدر ا. رون استيز قوت و قدرت بشر بيآن از ح

ت و ين بدايد همچنيايانجام ن  بهزي او نيان نگراد زندگانيپا  بهسر نرسد و آن روزگار  بهكه تا آن عهد
 مقدر ي و مدت عمرمقرر يلجات مقدار اي را ارباب اصحاب ح ارباب دولي از دولتهايلتهردوت ينها

پس مادام كه وقت . ستيكدم در آن مدخل نيقدر   بهش و پس رايو كم و پ٣اده ياست كه امكان ز
 ني زمياهل رواگر همه جامد يان نيپا  بهيعي اجل طبيجا  بهقتي آن دولت كه در حقيمعلوم فنا

د يسرآ  بهن دست چون روزگار آن دولتيشان بگردد از ايآن مقدور ا افتاد ابطال ي هم در پيهمدست به
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همان   به آن شونديگر در صدد اثبات و ابقايكديمدد   بهر كائناتيداخل محتوم آن تنگ در رسد اگر سا
 .دياين١ن ماده كارگر يگر در ا چاره هيچرنگ كوشش ي و نيدستور دست نداده افسون سع

ان يده بر پايآخر آن رس  بهكينظام نزد ي بکالمل  نظامةدولت سلسل مسلّمه چون مقدمة براينبنا
ج كاسد خداوندان ياسد و تروفان در مقام اصالح يگو  صوابکه نمدت بقا مشرف شده بود الجرم چندا

سنگ او  ران گيذا لشكرهار نگشت لٰهيرپذيسي تكار او آرند اصالً ي كار پيرو  بهيشده خواستند كه آب
  كشورشةنينه و حصون حصين رو قالع متي فاحش خوردند و از ايه عسكر شكستهاياندك ما از
 يها  بسا عقده!يان آمد و ايپا  بهشي خويپا  بهامد كار همانايخود مفتوح شده امور صعبه از نسر به

 يرايفسون پ٢ ناخن كوشش يكارگر ي طلسم اكبر صعوبت بر آن بسته بودند بييكه گوگشاد دشوار 
د كرده باشد و يد كه در آن باب توان گفت كه قفل كار كلي گردد، چنانچه كار بدان كشيگرا شيگشا

 بسند دآبا وند دولتين مدعا فتح حصاربند طلسم پيجهت اثبات ا  به كار آوردهيرو  بهييگشا گره از گره
ت ي فتح هفت كشور كفاةرأس  بهكيكه هر نامورر معتبر ن سرداي چهار ماه چندکه ن آوجود  باچه. است

ز ي سرها نين محاصره تنها گذشت بلكه بسيهم  بهسربردند و كار نه  به آن حصاريتوانند نمود و در پا
ان يپا  بهخودسر  بهتوان گفت كه آن هم يحصانت آن همان م٣ت يكن از غايدر سر آن كار شد و ل

 کالمل س كه نظامبن ي مدت دولت آن دودمان از عالم باال هم انقراضيده باشد و شاهد دعوايرس
 يةقت سايحق پرور مرحمت گستر را كه در ر معدلتن سروي اي و فرمانبرياده سريفرط ز مخذول از
صال ياستده بر سردرآور آنحضرت است از جا ي بل مظهر محض لطف و عاطفت سرمديزديرحمت ا
ت او فرمان دادند و رفته رفته اكثر آن ياستخالص سرتاسر وال  به خود آورد تاة سال سلسلنهيريدولت د
 ة كرد و پس از او حلقين كار سرسريت سربرسر در سر ايه عاف درآمد دولتيايدست اول  بهكشور
نوال كه ارباب ي ا و دردي گردصتخلرس آن دولتكده بود مسغ بل منبت و مز كه مركز و مغردآبا دولت

سبان آن نتم  ازيد و كودكي گرديگرا  بقاع آن محال ارتفاعير قالع و باقير سايقصد تسخ  بهجاه و جالل
كباره ي  درآمددست  بهره سرانجامينظام ت يل بت قااتابك او فتح خان  بان لقب نامور بوديا  بهسلسله كه

الملوك  ن شاهنشاه اعظم ملكوتيز مملوك ايملك داخل ممالك محروسه شده مالك آن نسرتاسر آن 
مقراض فنا و زوال   به آن خرد سال منقرضي بقاةرشتانقطاع سر  بهطبقه٤اعظم گشت و ملك دولت آن 
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و  العز امللكوت و امللك و يقطع برهانه ذيدوم بقاؤه واليزول ملكه و سلطانه و يفسبحان من ال« د،يگرد
چون روز نخست عموم : که ن اتمام اشتمال آمن مقاي و بسط مقال در ا» شانه و عما شانهاجلربوت تعايل

افت سعادت ورود مسعود ي از دري قسمت ازليمقتضا  بهدآبا ن دولتي خصوص سرزميات جنوبيوال١
 ي تماشاي در لباس هوايبه و روزي نصينوال تقاضاي اور شده بود در هو هفت كشور بهريخد
خ يتار  به آنحضرت آمدهة كاملةمحرك اراد٢ن ير قالع و حصون آن سرزمير ساي و تسخدآبا دولت ةقلع

ن و استقامت يم ديتقو  بهامتيام قي آفتاب شعاع اعالم ظفرعالمت كه تا قةدهم ماه مهر ماهچچهار
صوب   بهكبٰريط خالفت ين انتصاب خواهد بود از مركز محيب قرامجاد كامل نصا آنحضرت و اوالد

رش سمت توجه ياعتبار پذ  بهافت و چون سمت جنوبي ارتفاع يت و خوبيرين خي قريممالك جنوب
افت ي گزارش مکررن كشور چنانچه ي امقرر امر بنابرموكب اقبال روكش شش جهت شده بود 

ر نهضت سعادت فرموده ير خالفت مصيار گاه سرقر ن و دولت رت سوار ازي دةشاهسوار عرص
 ينخست باغ نور منزل را از پرتو نزول انور منزل نور ظهور ساختند و مقارن ورود مسعود نكته سنج

 شگون فتح و فال يخ را كه از عالم باال براين مصراع تاريون ايافتگان حضور انجمن همايسعادت  از
  :نصرت بر زبان او داده بودند

  )ه ١٠٤٥( ن سفر مبارك بادآجهان بپادشاه 
ن اشارت كامله را بشارت قرب قدوم موكب فتح و ي ايبيمعرض داشت و منتظران فتوحات غ

 بركت اقامت  ازنده گرفتند و بعد از دو روز كه آن فرخنده مقامي آي و بهروزيك اختريو ن٣ يروزيف
روز ي را از ورود عسكر فرپو تحدولت كوچ فرموده دوم روز ساحت ف  به بوداندوز ضيموكب سعادت ف

تفرج تاالب و شكار   بهدهي توقّف گزموقّفمهبط انوار سعادت ساختند و سه روز در آن فرخنده 
 ط لشكر قلزم تالطم را در تموج آوردهي بودند و روز چهارم از آن مركز دولت محاندوز  فرحيمرغاب

  . آن صوب شدندمتوجه ٤ باسوپ شكارگاه ريزاد انديانداز ص به
 نيده شش روز در آن سرزميام موكب سعادت گردي آن نزهتكده مضرب خةهژدهم ماه عرصو 

  .دندينشاط شكار روزگار سعادت آثار گذران به
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ه متمردان ي و تنبهراتُم يم خدمت فوجداريتقد  بهر توزك راي خان ميكم مرشد قليست و يبو ١
مهذات و سوار ي دو هزاريةپا  به منصبش را از اصل و اضافهةم فرموده مرتبي و مضافات آن تسل٢ناب 

دگاه مذكور يده هم در صي او گردانيد سرافرازي مزيةت خلعت و اسب و علم را سرمايدند و عنايرسان
 ي قدم بندگوجود  با كهر خانيم  بهمشاراليهر خان يي از تغير توزكيك ميزد دادند و خدمت نيدستور

 مرصّع و ي خلعت فاخره و عصاةمرتب  بهض فرمودهيشگاه قرب و منزلت دارد تفويكمال تقرب در پ
 كمال ي قدر و مقدارش افزودند و از روية ذات و دو صد سوار از اصل و اضافه پايمنصب نهصد

 يكه داروغگ٣ را خدمات سابقه اوخدمات ت سوابق ي رعابنابر ي خدمت تازگکه نآ وجود  باتيناع
 .ان باشد برقرار داشتندي احديگريراق خانه و بخشيكرك

 امن ورود موكب مسعود حضرتي از ميدگاه باري صيافزا  طربيست هشتم ماه مذكور فضايب
روز هشت روز در آن فرخنده يعالم ف٤ سرافراز شده آن يض آسماني انوار فة مطرح اشعيسبحانظلّ 

 . بودنداندوز  نشاطيشغل شكار انداز  بهمقام اقامت فرموده

 و هوندچ اَةنيابواب قالع حص ييون در باب زود گشاي دولت روزافزون و بخت همايينما رنگين
ع يدا شدن جميه ادبار و پير منتسبان تنبيسا  باره روزگاريت  ججهاري و آوارگي و دهامونچوراگَده
 كاربرده عاقبت آن حق  بهانتيدر نگاهداشت آن ددار   او و پدرش كه خاك امانتةنيريد خزائن

  ديرساندار  حق به
انصار و اعوان  ٥ياري خراب خذالن سرمد را ةخانخردمند سود ندهد و  هيچزد خسران ابد را پند  انيز

ة  شقاوت همانا ثمرة مادداي جز ازدي كافر نعمتان شقةآباد نسازد و امهال عقوبت و اهمال انتقام دربار
 ةجي شرارت نتة شراري دامن زني سوايززان باطل ستيانگق شرح  دريرخواهياورد و خنيگر بار يد٦
زد و ينظر توجه مردم چگونه از خاك برخ  به انجم و اوضاع افالكارنظ اة از چشم افتاديآر. گر ندهديد
ر يتدب  بهانمدبرادبار . دي نمايري كسان چسان دستگي سعيمردي لكدكوب حوادث را پاةمال گشتيپا

 يگر چاره هيچ كوشش يكارگر  بهره روزانيم بخت تينگردد و زنگ ظلمت از گلپذير   چارهيمدبر هيچ
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 ييگو قضا قدر شدن است و صواب  باقتيحق  بدنهادان دريين نباشد كه بهبود جويچند و چگونه ينزدا
اد يقت اساس حق بني حقمقدمةن يدستبرد قدر پنجه در پنجه كردن و ملخّص سخن ا  باشانيخطااند

ن دقائق يبن و ميبان ميب  با ددمنش بد نهاد است كه زبان وقتات حال و مآل ججهاريهمانا خصوص
ب شقاوت نصاب كامل ي عهد الست از نصةكد در قسمتکه ن آبنابراحوال آن خسران مآل آمد چه 

 سعادت حرمان ة روز نخست از قطرةحوالتخان١  در وده بودندين بخشييناقص منش كفران آ بدان
  قطعاًيوشيحق ن ده ازي نبخش فائده او اصالًةگران در ماد تيحنصو ز ر گشته بود الجرم انديروز
 دهيشان در اصالح ماده فساد آن مفسد كوشياند گر صالحي و دي رابِك رند سکه نذا چنداور نشده لٰه هبهر
ان و خذالن عاقبت ي او تلف نمودند و آن خسران مآل را از وخامت خاتمت عصةح سودمند دربارينصا
جه داده از سرنو ين مراتب مترتب نشده بلكه برعكس مدعا نتي بر ايند اثرناك ساخت شهيان انديطغ
 بر که نشكش گرفت تا آي است پييخودرو٢  ويي خودرأة و استبالد كه الزمياد سريانجام مواد زسر

ن يز در سر اي خود خراب ساخته عاقبت سر نيسع  به خود راةنه سال سلسليريان و مال دجن سريا
 يره رأي مذكور از نزد آن تيچون را: ن منوال است كهيال خذالن اشتمال او بر ال و حآكاركرد و م

 الدفع  دفع آن واجبةت نمود فرمان جهان مطاع دربارداد او معاوياس از انقيحالت ٣در  مقهور
ده يان نارسي عالمةافت هنوز موكب اقبال شاهزادي گزارش د، چنانچه سابقاًيسردارن افواج قاهره رس به

 ري كوچ كرده از بهاندچهور از پ و خان دوراننداو از بد خان جهاني و سري از بهاندروزجنگيخان ف
 انصرام ةرشتق در باب اتّحاد آرا و همم كه سروستند و پس از الحايگر پيكدي  بهگذشته هر سه گروه

 دند ويجهد تمام كوش و جد  بهع امور عظام بدان وابستهيشرفت جمي پةوسته و سلسليآن پ  بهر مهاميسا
 مکررع صور چنانچه ي راسخه كه در جميهامتيشنهاد عزيطان منش پي آن شيصال كلّي استة كلماتّفاق به

مان ي همت كارگر حضرت سليامن همراهيم  به ودكند، نمودن ياب و عزائم ميمذكور شد كار عظائم ا
م ساخته كوچ مصم٤خود   بار بالد آن اهرمن نهاديت تسخيت اسم اعظم است نيخاص  بهزمان كه همانا
خست  ندندسيمنتهاست ر ي جنگل بي كه مبداهوندچاَسه كروه موضع   به شدند و چونيدر كوچ راه

اد يالمثل است بن  ضربيمثل يب  به هندوستانة اشجار در همياعتبار انبوه  بهدن درختان آن جنگل كهيبر
شان يراكنده مغز پركردند و آن پ يق قطع راه مين طريا  بهشبردهي پيار جنگل بر كروز  بهنمودند و روز
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 هدچنو اَةفراغ بال در قلع  با خاطر اندوختهجمعيت آن جنگل دشوار گذار يراه ياستظهار ب  بهاليخ
اده يب پنجهزار سوار و پانزده هزار پي اجتماع لشكر تفرقه اثر خود كه قريپشت گرم  بهد ويگذران يم

 دارد هوندچاَ  بهك كروهي كه يمرول موضع كَيه اراده داشت كه در حوالخود نداد  بهبودند قرار تحصّن
 ميان در بخت رهي مردم آن تي بهادران گاهيها يرام راه بي اي مصاف كردد و در طة عرصيصف آرا

ن ضمن آن ي و در اساختند ي جنگ گرم مةر و تفنگ هنگاميت  بهنموده١ ياهيجنگل از دور س
  .باختند ين تن سر مي هر روز چنديها يدستباز

  سنگهيبيات منصور شد راجه دي مذكور مركز رايمرولروز شنبه نوزدهم مهر كه موضع كَو 
 ة از سرداران عمدهي كمريلو كه ديمرول كَة پشتيرانه تا پاي توپخانه دل و اهلفوج هراول خان دوران با

 ي و زور بازوي مردة سرپنجيروين  بهكسر تاخت ويده بود ير آنجا مقام گزيكث يجمع  بادار هب  سرججهار
 چند ير ساخت و معتمديز دستگيرا ن  هوش از سررفته گرفته اوةن دل باخت جا را از دست آيمردانگ

 ارسال داشت روزجنگيش خان فيپ٢ فرستاد و خان مذكور آن مقهور را د نزد خان دورانيهمراه داده مق
اليهت اعتبار داشت خان ين نهايذكور در آن سرزم ميو چون دلونظربند نگاهداشته در ٣ را  اومشار

 نژاد يار كه آن وحشي بسييشمار و دلجو ي قلب او شد و بعد از استمالت بيةصدد تفقد خاطر و تسل
ت ي و مسلك تبعيرويق پي و طره درآمداديمقام اظهار اطاعت و انق  بهده خاطر و دل نهاد گشتهيآرم
 را ن حال اوي در اي نهد، بندگةربق  بهش گرفته برسر آن رفت كه گردني وفاق پ والكان جاده وفاس
 دل داده بر متابعت آميز آموز، مالطفت ت رغبيغامهاي پةليوس  به خود راةف بر آن داشت كه تبعيتكل به

ر ير و تأثيگ  آفاقعدوبندزوال شاهنشاه  ي اقبال بيها ييد و بالجمله از كارگشايب نماي و ترغيصتحر
 برگشته ار بر ججهارياد است و هم و هراس بسي دولت ابد بنيع مواد شاملحال اعدايادبار كه در جم

وار حصاربند باطن آن يو د شمار در يافته هجوم افواج رعب و خوف بيال يره روزگار استيبخت ت
آن ٤ مسالك ي صعوبت جنگل و دشواروجود  بافت، چنانچهواژون طالع خراب اندرون را فروگر

 را ي دولت جاودانيايشمار كه اول ي ب٥يها ه انهار و آبگندها و شكستيارين خصوص از راه بسيسرزم
س  از جمله اساي دهامونةقلع  بهال و اطفال خود رايسر نبود، قرار داد كه عي ميآسان  بهعبور از آنها
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. تر است ارسال دارد نين حصير حصون آن سرزمي كه از سامدبرو پدر آن ي در سنگهي راجه بيها نهاده
نه ي هر آئي را ضاللت راهنما و جهالت كارفرما بودي بخت برگشتگي وادةالواقع اگر نه آن سرگشت يف

 و ي خاطر اندوختجمعيتد از همه رهگذر استظهار صعوبت راه چنانچه مذكور ش  بهممكن بود كه
 .يده داد فراغ خاطر دادي آنجا تحصن گزي متماديمدتها

  شده بودي ناشيري و دلي مردةشيشه بيران جالدت پي شةشي مذكور كه از اندةشيحكم اند  بهمجمالً
 يها غولهي در بشتر راي خزائن كه بيةبق  بارا١شنهاد نموده اكثر مردم خود يدرنگ آهنگ انصرام آن پ يب

 آشفته مغز ي فرستاد و جمعيدهامون  بهشترهايسپرده بود پدار  خاك امانت  بهجنگل و شعاب جبال
 تيبكرماج  بازي باز داشته خود نهوندچ اَينگاهبان  بهرا يتت تفرقه خاصي بدنةش از آن فرقياند شانيپر

 دولت بعد از ياي شد و اوليش متعاقب بدان سو راهيان خوتعلّق فرزندان و منتسبان و ميپسرش و باق
 تامه درآوردند ة تصرف و احاطةحوز  بهام اطراف آن رام شتافته تهوندچاَ  بهتوقّف ي بين معني بر ااطّالع

  . نمودنديريگ ر اسباب قلعهيها و سا هينه پايز  بهبيلچار و سركردن نقب كرده ترتشبردن ميو آغاز پ
ش و سخت كوش كمندها در دست يكتهورم مهر ماه دالوران يست و دويان شب دوشنبه بيدر پاو 

ها  نردبان  به خاطرجمعيتدن از سر يمجرد رس به٢ .دندي قلعه رسانيپا  بهنه برگردن گرفته خود رايو ز
از افق بروج گردون  ٣ك بهادران موكب اقبال مانند كوكب طالع سعديك ي يآمده در اندك فرصتبر

. افتندي ي آگهي ناگهانيةن قضين حال پاسبان قلعه از ايدر ا. عروج آن حصار طلوع سعادت نمودند
 يو ري نداده از اثبات قدم بهبوديزدن سود ر از شست جسته بود دست و پايچون كار از دست رفته ت

 ي چون ناوك پران از كمان تركش كند بلنديشي هر بدكيالجرم پس از اندك زد و خورد. نمود ينم
درنگ آهنگ  ير از فراز برج و باره بيگ ران قلعهين حال دليدر رفته و در ا  بهش گرفتهي پيده و راه طرفز

 يآن دشوار  بهيا خته قلعهيدرون ر  بهها را گشودند و افواج قاهره از اطراف  حصار نموده دروازهيدرها
 يد از ادابعو كتابت عسكر اسالم بامدادان ٤دست آوردند فرا ين آسانيا  باديي تأياز محض كارگزار

ن يري دجا آورده در آن كفرآباد  بهد آنجاض يزدي اةگاني سپاس امداد ة شكرانة فجر دوگانة مكتوبيةفرض
  را كههوندچ اَةبانگ بلند نموده قلع  به اعالم اسالم خصوصاً اذانيعالمان و ايغام اياد اعالن پيبن
دت يم او نموده آن خالص عقيشده بود تسلپذير  تعلّق سنگه يبيراجه د  بهاالمر واال حسبتوابع آن  با
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درگاه واال و   به و حقائق امور رادن گذاشتنيحصن حصن ي خودش در اجمعيت  بات راي نيصاف
 بنابر عرضه داشت عرضه داشتند و خود يب بهادر در طيز ان سلطان اورنگي عالمةخدمت شاهزاد
 شدند و ياهر قصد تعاقب ججهار  به اندوخته همان روزي پشت گرمي اقبال پادشاهياستظهار همراه

بد و هفت يا  ميهفت شعبه انقسام  بهکه ن آبنابر اشتهار دارد، »سات دواره« به كهتوانيكنار آب ب  بهچون
 توقّف افتاد و يشتن از آب مذكور چندجهت گذ  بهدند همانجايخوانند، رس ي م»سات «انيرا هند

پذير  شير گشايامر عس١ يمحض امداد او بس  به اقبال كارگزار كهيها يينما جلوه  ازياندك وقت در
 رود ميان در سنگ كالن يآب و وقوع لختهاي و كثرت  تندوجود  با هائلي حائلگونه گردد از آن يم

 .گذار نمودند يآسان  به داردين معنيسنگ راه هم  بهكه همانا

 متوجهلغار ي  بامجمالً افواج موكب سعادت در همان ساعت مانند باد از آن آب گذشتند همه جا
ده ي مقصد رسيسه كروه  به چهارم آبان ماهکه نما گشتند چندايشتاب تمام مرحله پ  با شدهيدهامون

 شده يصال قلعگي مذكوره و استةعقل٢ استخالص يعنيمات حصول مقصد صدد استحصال مقد در
 يراني و حيمگيدند كه آن مخذول فرط سراسيران رسانيدل  بهران خبريدن، خبرگين رسيبودند كه در ع

 چوراگَدهحصونت حصار   به چونيرامون دهامونيمحض وصول پ  به شدهي دهشت ناشياليكه از است
ش از خود فرستاده بود چنانچه ي از مال و منال كه پيبرخ  باال و اطفال راياشته عش دياستظهار پ

 حصار مذكور را ينواحو ر عمارات ي ساخته و ساي راهچوراگَدهسمت   بهافت بازينگارش  سابقاً
  از اهل اعتماد و اعتباريگروه با٣ ،يلهبند ةليزبان قب  به كوكه كهيعنيا  دديخراب كرده و رتنا

 واقع چوراگَدهجانب   به كهتوله كهةسمت پرگن  به باز داشته و خود از آب گذشتهي دهامونينگاهبان به
 روانه ي و زوديآسان  به درآيدريگ  قلعهعدوبندر بهادران يز تسخيح  بهزين حصار نياست شتافته كه اگر ا

 . گرددچوراگَده

 گرفته در يروزين خبر بهجت اثر نمودند از مضمون آن شگون فتح و فيچون بهادران استماع ا
 ينواح  بهده خود راي، گذرانگذار شدند و پس از دو روز كه روزگار در قطع جنگل دشوارمتوجه زور

بر آن ٤ هرعدست يعمق ب  بهخندق ژرف پهناور  به آن رايدند و طرف غربي رسانيهامون دةل قلعپدامان 
دارد وقوع  اتّفاق مرتفع ة پشتي آن قلعه را كه بر روةر اطراف ثلثيط است احاطه نمودند و چون سايمح
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ن جهات ملچار يز ان جهت ايه و بدفروگرفتض درست يق عري عمياه ك سر آبكندها و شكستهي
چ و خم كوچه سالمت راست كردن متعسر بل متعذر است الجرم يشبردن و نقب سر نمودن و پيپ

شبرد مطلب گماشتند و ين سمت بر پي همت از ايداشته همگ  آن جوانب بازةدست از محاصر
و در عموم دند يكنار خندق رسان  بهشبرده ملچارها رايپ١ المدعا حسبش را ي كار خوياندك فرصت در
ر و تفنگ بازار يبان و ت  بهن هنگام متحصنان از درون گرم مدافعه و مجادله شدهيام خصوص اين ايا

 سرگرم جنگ و ينحو  بهرون بهادران موكب اقباليدادند و از ب يممي گر  جنگ را رونقةكارزار و هنگام
ك يزدند و نه  ي ميخوش ه بكدم نفسياهل حصار بودند كه نه خود   كار برة عرصيريگ جدال و تنگ

 افسون ةدم از دمدم  بهدادند بلكه دم يدن مي دمان توپ و تفنگ را فرصت نفس كشيچشم زدن اژدرها
 ةك شرارت شراريتحر  بهوستهيآوردند و پ ي مي و جانستاني دود افكن آنها را برسر آتش فشانةليفت

 .دادند يده پرواز مدرآور بان را از جا ةثعبان پرند

ش بر متحصنان تنگ فضا يده ساحت تعيق محاصره كوشيق طريياز همه جهت در تضمجمالً 
 شعار را تهورره روز تا سحرگاه بهادران يان تياه دروني آن سي شب٢ن احوالي ايقضا را در اثنا. ساختند

كار ين مثابه پيآفتاب بدشتن نمودند كه اگر تا سرين خويده بودند دلنشين ديگرم افروختن آتش ك
 يوجود كوتاه نظر  بااطي حزم و احتيبرد الجرم از رو يرون نميان سر بيك تن از درونيند نمود خواه

 يگشا  و قلعهعدوبنددست بهادران   بهزيوار بست نيب آن ديدانستند كه عنقر٣فكر دور و دراز افتاده  به
 خان دوران  به ددايالحال رتنا ي فبراينم حصار انحصار داشت بناي معامله در تسلةه و چون چاردرآمد

را  مكان اوواال فرستاده آن خان روزجنگينزد خان ف را او ة فرستادمشاراليهد و خان يغام داده امان طلبيپ
له ي روهن حال چون عموم بهادران خصوص بهادر خاني در اجان امان داد و  بهرا و همراهان او

همان روش   به امان سردار مروت شعار خبردار نبودند الجرميقت استئمان اهل حصار و اعطايحق از٤
 و اقبال يد الهييتأ  بهشرفت كار بودند چنانچه بهادران خان مذكور خاطريطلبگار پ٥ ها يطلباز كار
داد  كه روي هر روش  بهراه سريها هقلعه نهاد و از شكست  بهي خودروجمعيت جمع نموده و يپادشاه

  دروازه را آتش داده، چون خبريدن در همان گرميمجرد رس  بهد ويقلعه رسان  بهگذار نموده خود را
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ان از ير درونيسا  با آنبنابردربرد،  ه بيتفن دو آتش جان ميان ايد كه از ميد صالح در آن دي رسيرتنا به
ده خود را از آن راه بدر انداخت در پناه ي گردي شب تار١يافته زنهاري رو ر قلعه راه بديطرف شرق
 شد و يده آنجا حصاري حصار بود رساني در حواليجنگل  بهاده رفت و رفته رفته خود رايپرده ظالم پ
  نشانتهورش از همه بهادران خود را از عقب آن خان ي كه پيشگي خون نظر بهادري و همچنبهادر خان

خاطر جمع داخل قلعه شدند   بهندندينشآوايي ده بل ي نديده بود چون از درون حركتيدر حصار رسان به
درنگ از همه سو آهنگ درون نمودند و  يمردم خود ب  باساالران سپاه ظفرپناه فرستاده همگنان  بهو خبر
قت حال ي چون بر حق فجره زدند و خان دورانةاموال كفر  بهغما و تاراج نموده دستيان آغاز يغارت

 بود و خواجه مقررو  ايساالر  به فوج كهي پادشاهيگ بخشي بقاسٰح  باهجوم عام٢افت در آن ي اطّالع
درون رفت   بهچهي تمام از راه دريسع  بهنان خودي و پانزده تن از تابروزجنگيش خان في خوهللات ايعنا
ان قلعه ي باز داشت و خود تا م راهينگهبان  بهچهيك دو تن از اهل شدت و نجدت را برسر آن دريو 

 يلي ظاهر شد كه تا آن حالت قله غنائم حصار نمودةان پرداخت و چون مالحظيع تاراجبمن  بهشتافته
 گونه خصوص در آن٣  رايالجرم تلف شدن آن جزو. ستاحال   بهيامثال اموال دست زده شده باق از

ن اثنا از شگرف يآن را ضبط نمود و در اتمام ضبط تمام   با شمردهيليمت كيحساب غن  به عاميمحشر
آتش باروت سپند آسا سوخته   بهوندياء دولت ابد پلي از اويع جهان ابداع چندير و بداي تقديها يكار

 نموده يعالم شهود رو  به كه تازهيا اندازه يالكمال از جمال شاهد اقبال خاصّه فتوحات ب نيدفع گزند ع
  .بود نمودند

 از ين حال از ظهور عالمات مقهوران ظاهر شد كه هنوز جمعي چون در اکه نهام آين ان ابييتو 
ن ير نمودن ايانداز دستگ  بهخان  آصفگي ولد جعفر ب اصغرياند، عل  از بروج ماندهيشان در بعضيا

 همانا از باب ارباب  صاحبقرانين ثانين اي دولت ابد قريايآنجا كه اولگروه آهنگ آن سمت نمود و از 
ز ي ظلمت شب و عدم تمابنابررا د كه او ي رسخاطر خان دوران  بهشوند يدول مصالح دولت ملهم م

 و اظهار جالدت بر يطلبظاهر امر كار  بهرا هنگام باز دارد و چون او به ناةن ارادي دشمن از ادوست و
بان كشان بدان ير گري چاك دامنگةر در سرپنجي كمند تقدةجاذب  بهداشت و در باطن كشش اجل يم٤ آن

  ممنوع نگشت و و در صدد امتناع شده درآمدمقام ممانعت او  بهمشاراليه خان که نبرد و چندا يطرف م
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 شير خان  بهچون. گرد بود  به مخالفان گرد بروجتفحص يبرآمده برا١ فراز باره  به از مردم خوديچند با
 ارباب تجسس  به او و همراهانين سرگرمي در ع درآمدب چشم زخمي هنگام اصابت آسي قضاياقتضا

خود داشته   بادا كردن اموال قلعهي پيغما برايه سابقاً ارباب  كيزنهار از گل شمع ي آتش باًاتّفاقشرارت 
 نهفته ةره آن كرده بود در گرفته كچير برج ذخيانبار باروت قلعه كه در ز  بهآنجا انداخته بودند آتش

 آن ةكدم همي  بهره روزان اهل نفاق زبان داشت گل كرد ويت٢ خفته آتش سوزان كه همانا با ة فتنيعني
باال برآمده بودند راه هوا   بهان كهي از تاراجيهمراهان او و چند  با مرحوم اصغريده عليبرج را پران

شان كه هما بمرات ي اة متفرقيدا نشده چه اجزايشان پي از ايپرواز نمودند چنانچه اثر بال آتش  بهگرفته
 معدوم گونه  آنة استحاله اعادبنابرد كه ي گرائي پراكندگحالت  بهياز معدوم بالمره نابودتر شده بود نوع

ده بود كه يرون قلعه پريطرف ب  بهانيع بني اكثر آن رفکه ن آبنابرد و يايز فراهم نيد در روز حشر نيشا
د چنانچه يان بردن داشتند رسي شب پاة حصار اراديان كه همراهان سرداران در پايسپاه  بهيآفت كلّ

سنگه بودند تلف شده دو صد  ج ولد راجه گَآحاد عسكر كه اكثر مردم امر سنگهد تن از يب سصيقر
 ي لخت سنگکه نآ  با.سالمت ماندند  به سردارانيزدي حفظ ايز سقط گشتند و از سپرداريسر اسب ن

 پو پسر انُرام ي و ج و بهادر خاند خان جهانيس  به چندة برخورد و سنگ پارروزجنگيسر خان ف به
ن خان يد و همچني نرسيبي آسي اقبال پادشاهيةوقاي ت الهيت عناي حمابنابركدام  هيچد كه يسنگه رس

 ي و اهل حصار پرداخته در كنف نگهبانل اسبان ججهاريضبط طوا  بهن وقتيهمراهان در ا  با كهدوران
 يده المي رسمشاراليهخان ٣ اني از همراهيبرخ  بهن سنگ پارهي سالم ماندند و چنديحراست آسمان

  .افتنديچندان ن
ن ي اموال قلعه نموده اي پاسبانةبت چون دوران پرداخت معامليبالجمله بعد از اصابت ان مصو 

جنگل شتافته   بهمهيل كاه و هيقصد تحص  بهان كهي از سپاهين حال چنديممر خاطر جمع ساخت، در ا
خود ٤ ي كمال دولتخواهبنابر يخان مذكور بعد از آگاه. دنديرسان  خبرافته بودند شتاباني پر زر يچاه

ن بود برد و از هر چهار مبلغ يگر كه در آن سرزمي بر سر سه چاه دي كنان پتفحصبرسر آن چاه رفته 
ن اثنا چون يفه گشت و در اي جمع سركار خاصّه شرةدا شده داخل خزانيه پيدو لك و پنجاه هزار روپ

 است، چوراگَده ة قلعي كه دو كروه شاهپورةرگشته بخت و قصبب افتند كه ججهاريسرداران خبر 
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ال ين خيا  بانموده چنانچه١ شنهاديل اقبال پيمت از خيمت هزي ادبار عزييراهنما  بهده ويتوقّف گز
افتد  يده موگَين دي داده چون راه بر سرزمي در خاطر جا رفتن دكنةدور از راه اراد ةشيمحال و اند

ست نموده و يكار كه تصور قبول آن حد اندازه او ن از  دورين معنيع اينداران آن حدود توقيزم از
 ب دادهيرا فر  اوي زركلّيشدانه پا  بهب نهاده ويع و ترغيطمع خام دام تطم  بهمکرراز امتناع او كه  بعد
 رفته چوراگَده ة بر سرانجام سامان قلعيتازگ  بهشه باز آمدهيذا از آن اندده لٰهي نرسييجا  بهلين معايا با

ند در آن يده كه اگر افواج عسكر منصور آهنگ تعاقب او نماي آن مقام اقامت گزيده در نواحيو جر
 .ديحصار تحصّن جو

چون . خود قرار دادند  باچوراگَده توجه سمت ة اراد و خان دورانروزجنگي آن خبر خان فبنابر
 ة خزائن مدفونتفحص و مضافات آن و ي دهامونةو نسق قلعنظم   بهياعل االمر حسب د خان جهانيس

شعار ٢شان باز ماندند و آن دو سردار جالدت ي ايآن صاحب طالع واژونه پرداخته بود الجرم از همراه
 دهوگَيندار ديافتند كه چون زمي ين اثنا آگاهيشتابان شدند و در ا  بهزدهم ماه آبان بدانجهتناپ
 شنهاد سابق استيافته بر سرانصرام پي خاطر جمعيت بدگوهر از آن ممر دارالبوار شتافته و ججهار به

 ٤نينرا مي را شكسته و منازل بهچوراگَده ة قلعيع توپهايجم٣  نادرستةشيال سست و اندي آن خبنابر
ده و اكثر اسباب و اموال و احمال و اثقال خود يزور باروت پران  بهده بودهارا كه در آن حصار اساس ن

ال را از راه يع اهل و عيجم  با آن و عدم باربردار حمل آن تعذّر داشته سوخته وي گرانبنابررا كه 
 چوراگَده متوجه استماع آن خبر درست نخست سرداران بنابر شده ياه رسمت دكن  بههرولَ و ك٥َيالنج

 همانجا درنگ روزجنگيدند و خان فيرون قلعه رسيدان چوگان بيم  بهشده روز جمعه غره ماه آذر
بام   به از بهادران داخل حصار شد و نخستيچند  بايرأآن صائب استصواب   بهنموده خان دوران

و سمع  بدان مقام يت گام مسلمانان بل نام مسلمانياد تا آن غاي بني كه از مبدا آن كفرآبادةصنمكد
 .برآمدده بود ينرسسكنة آنجا 

 اقامت اذان نمودند يعنيمان ي اعالم اسالم و اعالن شعار اي اعالة اهل وفاق اول وهلاتّفاق  بهآنگاه
دت خالص و يت صادق و عقين  بهجماعت گزاردند و  باخاطر جمع  بهو از آن گذشته نماز جمعه

                                                   
  .برتيش,  ب١٥٠برگ   .1
  .ديوان,  ب٢٧١ برگ  .2
  .موزة دهلي, ٢٨٨برگ   .3
  .(Narain)نراين   .4
 ).موزة دهلي(االنجي   .5



  نامه شاهجهان // ٤٢٨

  

 ي بقاي برآورده استدعاپناه نيپرور د د شاهنشاه اسالميد جاه و جاوي مزيدعا  بهدستارادت درست 
د از درگاه ب مخلّد مؤةن دولتكديد اساس اي و تمهمؤيدصاحب دولت موفّق ن ي اي و دوام سرمديابد
 . نمودنديزديا

ر يشمش  بارا  عم اوعقوبيند و  مهم خان و احدادروزجنگياالستصواب خان ف حسببعد از فراغ 
ندار ي زمنگرامكه سينان خود و پسر صاحب تياز تاب١ال و عالم و دالور پسران خان و صد سوار يو د
معسكر نصرت بازگشت   بهخودو  آن قلعه نگاهداشته ينگاهبان  بهيوند تفنگچ گَةادي و پانصد پكتور

ه  تپ٤يچودر٣ ٢يد راگهوي منزل گز موضع شاهپوريو از آن مقام كوچ كرده در نواحنمود و چون ارد
د است يجاو ةدرقت مي در حق سبكسر ججهاركه  را مالقات نموده مذكور ساخت خان دورانيليكر

 رود چه ين ميت سنگيغا به ورار آز يت بسين از عالم تابوت ميريخان و مان د  بهيت نگراني نهابنابر
ار گرانبار است، چنانچه از جمله احمال و اثقال او يز بسيظاهر ن شير خان  بهي باطنين گراني اوجود با

 ياست و باق ال او بر آن باري عي عماري ماده كه بعضيقست نر و بايل همراه دارد بير فيشصت زنج
ب دو هزار سوار و يسه و قريف ظرائف نفير تحف و ظرين و سايمين و سيخزائن نقد و آالت زر

 كه هشت ٥وندوانهت گَيالن را گرفته هر روز چهار كروه والياند اطراف ف او مانده  بااده كهيچهار هزار پ
  .ندينما ي مسافت مي باشد طيكروه رسم

ند و  درآمد استماع ان خبر بهجت اثر ساالران سپاه ظفرپناه خوشوقت شده از جابنابرو بالجمله 
 پانزده روزه راه که ن آوجود  با مطلب گماشتهرل مقصود وفويطلب بر نمت كارگر و همت كاريعز
روز ده   بهدادند كه روزن قرار يا  بهر انگاشتند وي اسيال يه فاصله بود آن مخذول مقهور را قتميان در

را ما ساخته آن راه يان ره نورد را مرحله پيان باد پايق شاين طريا  بهكروه متعارف آن گروه را رفته
گر كه يجد نافذ روز د ت صادق و همت واال ويمت راسخ و نين عزيا  بهان برند و چون سردارانيپا به

 از ي اقبال پادشاهيهمراه  بهشتاب باد و سحاب  با نهضت نمودهدوم ماه آذر باشد از مقام شاهپور
ب يز ب سلطان اورنگي نصيروزيف٦  اقبالمندة بدعاقبت شتافتند موكب سعادت شاهزادمدبرعقب آن 

 و ماده ي پشت گرميةق سرماين طريا  به شد ومتوجه يآهستگ  بهده بر اثر سرداران ناموريبهادر عنان كش
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د يع و سوانح عسكر جاويروزبخت وقاي فةروز شاهزاد  بهساخت و روز يش آماده مي دالوران پي دليقو
 عرضه داشت پناه يتيگ١ درگاه  بهي عرضه داشت عرضه داشتنديان در طنويس روز كه سرداران و واقعهيف
 عرض موقّف  به٢ آن برگشته روزگاريچارگ يز و ب و عجي و آوارگيدر ماندگ نمودند و چون خبر يم

د ي گرائجمعيت  بهون بخت از رهگذر عدم ثبات قدم اويتخت همايد و خاطر عاطر واقفان پاي رسياعل
 .دي توقّف گزي در مقام دهامونياالمر اعل حسب بلنداقبال ةموكب جاه و جالل شاهزاد

قصد تفرج   بههوندچن اَيسرزم  مقصد از راهيسو  بهنيزمان و زمو ين خديتوجه موكب سعادت قر
  ر استينو نظي مري كشمي وجوه روكش فضايبعض بنابرر كه ي دلپذآباد آن نزهت

بر تارك  فر  شاهپر مباركيةزوالش سا ي اقبال بيون فال همايده كه هماين برگزي اةدين پسندييآ٣
 راآفاق ش قاف تا قاف يد بقاي دولت جاوي عنقاين كشور اكبر افكنده و فرخنده لقايتاسر اهل اسر
پرواز را  مت چرخي آن است كه در همان حالت كه شاهباز عزةاندازه فروگرفت ي مكارم و مفاخر بةآواز به

انداز   بهاهانه ران همت بلندآهنگ شيگر سو شاهي از دةمباال يده باشند بدرآور يريكشورگ  بهكسوياز 
 يرين جهانگي در عي و كامراني باز دارند، چنانچه همه جا كامبخشياندوز  و نشاطيشكار انداز  بهرسا

ن نباشد كه يجا آرند و چگونه چن  بهكجاي ي و شكار شادكاميناملندد بيده صيظهور رسان  بهيو جهانبان
نش ي بل ماحصل آفريتينش حاصل گي كمال دانش و بي حضرت عزّت جل شانه از روةز كردين عزيا

ا كامگار ي را در دار دنين نامدار و ناكاميرو دهد خود را در دار٤ هر صورت  بهدانند كه ين ميرا هم
 آنند يوسته در پيفروتنان دهند و پ  بهن رو همواره بر آن سرند كه ملك از سركشان گرفتهيسازند و از ا

  .نوا خرج كنند يشان بي درويمخارج آرزو در ٥ا ستاندهكبريكه خراج از شاهان صاحب 
ف ي متضمن توصبلنداخترگوهر واال ةض شاهزادي عرامکررنوال ي ا چون دري معنبراينبنا٦مجمالً 

 و نزهت، منبع يت خوشي كه از كمال فسحت ساحت و غابنديلهن يت دلنشين بهشت نشان واليسرزم
ال بر تاالب و مان انهار و رودبار اشتي كثرت جربنابرصفاء و صفوت و موطن روح و راحت است 

 ارم و ة باغ و راغ و هامون و كهسار و جلگا و مرغزار و چمن و الله زار از نسخير و خوشيآبگ
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 اض رضوان استي عدن و ر٢ جنّات١ريم و نظيل و تسنيون و سلسبيه عينه شبيوان بل بعيح ةچشم
ر ي تقربنابرور ياجناس و حوش و طق شكار از يد و وفور انواع جانوران الي رسيعرض اعل به
تفرج گلگشت و   بهل طبع اشرف و خواهش منش اقدسيالجرم م. وستي ظهور پةدرج  بهانشناس قهيدق
ن دو ملك يان ايد كه ميعرض واال رس  بهن صورت كهيار كشش نمود خصوص در اير و شكار آن ديس

 ي پادشاهمقرر ةن راه آمد چه جادي از اكباره محرك نهضت دكني خود ين معنيست، ايچندان تفاوت ن
 اري تا گوالست و هشت كروه است، چنانچه از اكبرآبادي دو صد و بدآبا  تا دولت اكبرآبادةدارالخالف از
 پنجاه كروه و هدرب تا كنار آب نَ شصت كروه، از سرونجا سرونجست و هفت كروه است و از آنجا تيب

 از راه گهات دآبا  تا دولتة چهل كروه و از آن دارالسلطنرپو برهاناز ساحل رودبار مذكور تا 
ريهكَنوهك كروه و راه اَي پنجاه و هرست و نه كروه ي تا آنجا بارياز گوال: ن دستور است كهي بدهوندچ
ك كروه يست و ي فرق ببراين پنجاه و دو كروه، بناههتر چدآبا راه اسالم  بهو از آنجا تا سرونج٤است ٣

 .است

آهنگ آن جانب كوچ  به٥  همعنان عون و صون جناب پروردگاريمجمالً پنجم ماه آبان از مقام بار
 .فرمودند

  مر فرجايام خين ايع ايوقا
 عظٰمين موهبت يافت ايدر  به بود درگاه واال شدهمتوجهر خود ي كه از جاگخ مخلص خانين تاريدر ا
 محال يم خدمت فوجداريتقد  به عربهللاشكرا. ديگردپذير  ا سعادتي علةبوس سد ده از آستانيرس

 ذات و سوار از اصل و اضافه و مرحمت يض منصب هشتصديتفو  بهافتهي يكامگار ٦يپهاركامان 
 .ائز شدخلعت و اسب ف

 رسم سفارت دربار سپهرمدار فرستاده بنابرگر ي دينامور  بارا  او كه عادل خانريخ دبينهم ماه ش
شتن ي اقدار خويةاپمراتب قرار   به سدره مرتبه مراتب مقدارةده از خاكبوس عتبيدرگاه واال رس  بهبود

و هفت كشور يشكش ارسال داشته بود از نظر خديل پيكه بر سبكر يل كوه پير فيك زنجينهادند و 
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ت مکرمخ ين تاريروز گشتند و در هميه بر كام خاطر فيانعام ده هزار روپ  بهدند و در همان روزيگذران
 است و بنديلهت ي كه از قالع استوار واليهانسن جيم خدمت استخالص حصن حصيتقد  به راخان

ز يم فرمودند و ني از اهل اعتماد خود سپرده بود تسلي نامسنتاب  به آن راي برگشته روزگار نگاهبانججهار
 آن ةدا كردن اموال نهفتي نمودند كه در پمقررد تمام يتأك  بهمأمور آن مقهور ةني خزائن دفتجسس  بهرا او

له مبذول داشته كوشش خود را مشكور سازد و مخلص ي جمي دفن باشد مساعةمخذول هرجا كه مظن
 ة قدر و مرتبدرخورافتند و همگنان ين ي خان مذكور تعيهمراه  به ارباب مناصب وااليچند  باخان

ل ير فيك زنجيت يعنا  به خان افضلعلّامينوال ي ادر. رفتندينوازش پذ مرحمت خلعت و اسب  بههريک
 .گشتپذير  مرحمت

 .ل اقبال شديمعسكر خ٢ ههانوس١ ست و ششم ماه موضع از توابعيب

 گهات واقع است توجه مبذول داشتند و از هومب موضع دي كه در قريتفرج آبشار  بهگريروز د
احان هفت ينظر س  بهرشي اكثر جهات نظبنابرر كه يع منظر دلپذي حسن سرشار آن آبشار بديشاتما

م و يسار تسن ان طعنه سرزنش بر چشمهيش بزد زبانمده و كمال لطافت و عذوبت آبش درنياكشور 
تفرج آن   بهچند ي زده اكتساب نشاط و انبساط مفرط نمودند و دمريثر بل بر آبشار اوهر كشموك

ز ي مانند پرچم دالورنبل آبدا تابدار سکله کاکل خاطر پسند كه سرتاسر كنار و بر نهرش از ةتماشاكد
 دل طيب ةنمود پرداخته بهر يان تاتار مسلسل و مجعد ميز سلسله موي مشك بةمرغولو گلرخان فرخار 

ن و ين دلنشي زمي روةاد كه صفحياط بن نشآباد ه آن نزهتنظّار  بهيا ب دماغ برداشتند و لحظهيو ترط
 دل يداد و لب جو يافزا از صفوت قلوب صاحبدالن و بواطن مقبالن نشان م ضي في فضايصفا
اض عارض شاهدان نو خط مخطط بود مشغول شده مشغوف و بي ز مانندي نوخةاز سبز٣ش يجو

اب و يض ير فرونور آن سن از پرتو حضور پريين نزهت آيهر آن گل زمب دوپيمحظوظ گشتند و تا قر
 نصاب كامل رسيده  بهز تفرج آن ارم زارا ركاب سعادت انتساب  به ملتزمانکه نر بوده چنداو بهره
 فسحت ساحت ي كه از رويشدند و چون در آن مقام جاي بر ه زلّي ايام حرمان نصيبةجهت ذخير به

مركز اعالم موكب سعادت   بهچارآن مايه كثرت باشد، يافت نشد نا  به اقامت موكب نصرتدرخور
 يها شاهزاده  باقرين دولت معاودت فرمودند و سه چهار روز در همانجا توقّف گزيده هر روز

 .گشتند ي ماندوز  ايام بيض طربي آبشار و گلگشت ماهتاب شبهايفيروزبخت از تماشا
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 فتوح روزگار موكب اقبال  با كه در اين روزيهانس جةبيست و نهم ماه آبان مذكور خبر فتح قلع١
چون :  وقوع اين سانحه دولت بر اين نهج است كهيمسامع جاه و جالل رسيد و چگونگ  بهشده بود٢

 ة تصرف احاطةحيط  بهن حصار رسيده سرتاسر آن را از همه سوآ يپا  به و ساير همراهانت خانمکرم
 نموده ملچارها ترتيب دادند و نقب سركرده ي شروع در سرانجام اسباب قلعه گشايدند ودرآورتامه 

 تأييد موكب سعادت را شنيده بود يها ي نگهبان قلعه كه پيشتر كارگشايتايبسن. كوچه سالمت ساختند
العين ديده عيان را  يأر ه و تالش و پژوهش كين و پرخاش مجاهدين ميدان دين بيو در اين وقت سع

فكر دور و دراز افتاده دانست كه عنقريب اين   بهينهايت كوتاه نظر  با بيان يافت، الجرممطابق
  دولت پايدار و آثار ادبار ججهاري كار اقبال اولياي از رومعٰهذاگشايش گرائيده و   به تيرندحصارب

رگشته بخت را در خاطر درست بسته بود  آن بيواژون روزگار نقش شكست مطلق بل استيصال كلّ
خود   باي معانبراين جاويد نمانده بود، بناةبيم و اميد آن خسران زد  بهي و نگرانيرا دلبستگ چنانچه او

 تسليم يميانج  به و درآيدشفاعت عجز و نياز كه از در طلب و امان  بهانديشه نمود كه ديده و دانسته
 روزگار خويش و منتسبان و ي بر رو٣و حسن عاقبت دآبا امن وكليد قلعه ابواب سالمت و عافيت 
  .خويشان بل ساير متحصنان گشايد

 كه ي زينهار خواسته از آن عالم حصارت خانمکرم صائب از ةحكم اين انديش  بهبالجملهو 
باروت و امثال آن غلّه و  يتوپخانه و انبارها از داري  مال و خواسته بوده اسباب و آالت قلعهمالماال

خديو روزگار از ٤ ي گشور گشاعدوبند همت ي محض كارگربنابرهواخواهان سپرد و   بهآراسته بود
 يتحت و تصرف اوليا  بهي و آسانياين زود  با و رعايت حصانت و متانتياين دست حصاربند

 يا كوهچه٦ چه آن قلعه بر فراز٥ گشت و بصيرتاهل خبرت ت حيره باعث  درآمديدولت جاودان
جهت اين قسم   به اشجار خاردار سمت وقوع دارد كه آن را روزگارهامشتمل بر جنگل انبوه ميان در

 خاطر محال گذار محال است ٧لهخ پرورش نموده بودند چنانچه باد را در خالل آن محال از بيم يروز
ن ذخيره نهاده بودند چنانچه اشارت بدان رفت و  آذوقه و سرب و باروت يكساله نيز در آمعٰهذاو 
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 عظيم يتوپها  به جميع بروجکه ن آوجود  با كهيا وفور توپ و تفنگ و ساير آالت جنگ در مرتبه
 بنابر فرط اهتمام ده توپ كالن ديگر در حضور خود ريخته ي مقهور از رو داشت ججهاريآراستگ

 .اهداشته بوداحتياط نگ

 راه ي صورت وضوح يافت رايات موكب اقبال در طي جهان آراي بر رأيمجمالً چون اين معن
 برادر راجه ه گردهر داس درآمدنظر دقائق نگر  بهبدان سمت ارتفاع پذيرفت و ساير حقائق آن قلعه

و مفتخر وي ذات و دو صد سوار از اصل و اضافه مباهيعنايت خلعت و منصب پانصد  بهداس هليتَب  
  . آن معتمد و معتبر گرديدينگهبان به

 ديو پدر آن اهرمن سنگه  مضرب سرادق اقبال شد و چون راجه برهتي موضع ديهفتم ماه آذر نواح
 در مثل آن ١رعد هفت طبقه كه اساس آن هشتاد و چهار ي سرزمين كه سيرگاه او بود نشيمنسير در اين

 در مصارف جزئيات آن خصوص در ي معماران هنود ساخته بود مبلغ كلّة و هندسروش هند  بهاست
م بر اشراف عظي  با نيكو و نظر فريبي حسن منظرکه ن آبنابر آن صرف نموده يين و پركاريتز

 آن يتماشا  بهحضرت٢ روان داشت بندگان ي پردرخت و آبهاي سبز و سيراب و جنگلهايمرغزارها
 آن واژونه بخت ةينوال از جمله خزائن مدفون اسرزمين رنج قدم و فيض قدوم روا داشتند و چون در

 اهل ياالنها حسب كه ي گماني معننبراي گمان بردند بناهتياطراف د٣ از باغات ي چند پرزر در باغيجا
 ة القاب پادشاهزادي قدسنواب ديوان سركار ي بيگ يزدق صدق خبر بهم رسيد اسٰحةآنجا داشتند مظن

 ة اموال مدفونتفحص  بهو اعتماد دارداعتبار  يگ و سنجيدي را كه نهايت فهميدگعالميان بيگم صاحب
 ي نواحي در جنگلهات خانمکرم يهمراه  به شد كهمأمور قلماق نيز  بيگيمظنونه باز داشتند و باق

دبههتي  جهد تمام مبذول دارد و پيدا كردن دفائن آن مخذول جد.  
 سنگه ييبراجه د.  سرمنزل عسكر منصور گشتهوندچ اَيچهاردهم ماه مذكور كه سه كروه

 شده صاحب فراش بود ي طاريوبر  كه در آنوال ي از شدت صعوبت بيمارکه ن آوجود  بانگاهبان قلعه
 عنايت ي از رويآنجا نمود و همگ  بهنداز و نثار و پيشكش اي مالزمت گشته مراسم پااندوز سعادت

 ة داخل قلعي قرين دولت و سعادت جاوداني صاحبقرانةكوكب  باتمام منظور نظر قبول آمد و بندگان
 بود و ليكن در فسحت ساحت و هتيوضع و طرح منازل د  به ديو كه٤سنگه  شده عمارت برهندچواَ
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 امر جهان مطاع لالحا ي تمام داشت فيض نزول اشرف دريافت و فرتّبتكلّف زيب و زينت بر آن م
منازل در كمال عظمت و ارتفاع ساخته   به ديو مذكورسنگه  كه بريا تخريب صنمكده  بهپادشاه ديندار

آن ات آنگاه سرتاسر خصوصي. نموده بود زيب صدور و زينت نفاذ پذيرفت١ن شمار صرف بنا آ زر بي
ه  درآمدمسافت جريب  بهياالمر اعل حسب ديوار آن چهارت حفسحت ساحصار حصانت آثار كه 

 که نبرايبنا٢ . برآمد، منظور نظر تدقيق و تحقيق پادشاه حقائق آگاه گرديدي پادشاهيقريب چهار كروه
 سنگ سخت اساس يافته بود محل يها و لخت الواح كالن خارا  بهين مرتبه عظمت اوجود  با آنيهمگ

 .اعجاب نظروران شد

 انبوه دشوار گذار و بر يك طرف يمشتمل است بر جنگل٣ بيرون حصار كه نزهتچون روز ديگر 
 فرموده بر ين حضور پرنور ارزانتفرج آن سرزمي  به آنبنابر  درآمدنظر  بهاست  در گذريوانته يآن دريا

 كه محيطش ير ساگرسير كنار تاالب ِب  به جا فيض امرار نظر و پرتو گذر مبذول داشتند و آنگاهةهم
افتاد  توجه اتّفاق ديو است سنگه  برة پيمايش يافت و آن نيز ساخته و پرداختي و نيم كروه پادشاه٤پنج

 ي و كاميابي روزگار در عين كام بخشي و شكار مرغابيسير كشت  بهيده سه روززو همان منزل مبارك گ
 .گذشت

 ي يعنر ساگرمدس  بهنوزدهم ماه از آن مقام خوشوقت و شادكام كوچ فرموده كنار تاالب موسوم
 لشكر طوفان ي مذكور است از فيض وصول درياة راجة آن نيز ترتيب دادهيتر چة تاالب در پرگنيدريا

 كه اطراف يا  پيدا كرد و آن بحيرهيالبحرين گرديد و مجاز اسم مذكور حقيقت نفس امر اثر مجمع
 عظيم يسر بدانديش سد  پدر همين خيره درآمدمساحت  بهيساحلش هشت كروه و ربع پادشاه

تكلّف و  يب. ريزد ينشيب آن م  بهروش آبشار  به بنديه آب بسيار از روپيش آن بسته چنانچه پيوست بر
اين پايه نزهت و صفا و   باتصنّع از اين عالم درياچه مصنوع كه همانا مصنع فيض صانع عالم است

 زمين يافت نشود و چون در ي فضا و لطف منغر و حسن منظر نيامد كه در همه رويبخش فيض
پيمايش   به تسلسليمنتها يطناب سلسله بتن بديع تاالب فسحت نصاب كه ا ايکيفيتتوصيف كميت و 

 يپا٥  شدهي حجت وسط ميانجتوسط آن هر چند يپا  به دور آن وفا ننمايد و طريق اثباتيانتها
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تخت همايون يجادو فنان نيرنگ سخن پا  نگرايدي كوتاهةپاي  به باشدميان درنردبان افسانه برهان سلم 
 رسيده و هزار يك يجاي  بهمعٰهذا نثر نثره نثار پرداخته و يها  نظم ثريا نظام و رسالهيبخت داستانها

اخ پيشه از تار و پود  نسة انديشيدستيار  بهگرفته زبان اين شكسته بيان١ ةمقام ادا نشده خاصّه خام
 ر اين باب آن را بشايد، الجرم دي شاهد ثنايحروف معهود نسج كدامين نسخ نمايد كه اقامت دآلور

 خويشتن ة است پاس مرتب كليمي خيال سحرانگيز شاعر شيرين كالم طالباة چند كه انگيختيايراد بيت به
  :م سخن از دست نگذاشت، نظة خود نگاهداشته صرفي داشت و آب رويدار

ــرتالطم    ــيط پـ ــاگر محـ ــمن سـ   سـ
ــاال ــات دورش از محــ ــود اثبــ   تبــ

ــارش چــون ــران اســت ٢ كن ــان دلب   مي
  تنـــگ تماشـــايش بـــرد زنـــگ از دل

ــه ــشان يرو بـ ــش فـ ــر آبـ   ي دف اگـ
  توصيفش سـن از بـس روان گـشت          به
  تـراخـرافـر بـ س٣يـ زاللكـز يالـهـن

ــشتم   ــده هـ ــبعه را گرديـ ــار سـ   بحـ
ــسل را ولــ  ــات يتسل ــوجش اثب    از م

ــه از چــشم تماشــاي  ــان اســتيك    نه
ــه ــرد آئنــ ــگاش ز آب او نگيــ    زنــ

ــر ينمـــ ــيد اصـــولگيـ ــز روانـ   ي جـ
ــشت  ــان گـ ــفينه بادبـ ــا در سـ   و رقهـ

  عينك توان ساختآن ز چوب خشك 

 لطافت آب و هوا و ي فضاي و فرح فزايي دلگشاييچون اين سرمنزل بهشت نشان كه از رو
 نظر ديگر دارد مالئم طبع و مناسب منش آن سرمايه ي منظر هر لحظه صفاي جا و خوشيدلنشين

 حد آن زبان حال چهار موكب اقبال در آن خاطر پسند كه در ي آمد چنداستقامت مزاج عالم آفرينش
 سبيل ساحل آن روكش سلسبيل را در حال عزيمت يزند و ابنا ي حظ الرجال مي علي حيصال

 چند يو روز٤ رسد رحل اقامت افكند يگوش م  بهتر حال  خيرباد وداعيارتحال از كوس رحيل نوا
مند  تفرج اين نزهتستان نظر فريب دلپسند عشرت نصيب و بهرهملتزمان ركاب سعادت نصاب را از 

 وقت ورود تا هنگام انعطاف عنان انصراف كه يساخت چنانچه همگنان در عرض اين ايام از مبدا
  .عيش دادند٥ عرض ي طول عمر جاويد برگرفته داد پهناورة سرماييصدور از آن رو
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 نامور شد و جميع پرگنات آباد اسالم  بهينوال ا موسوم بود درههترچ  بهبالجمله اين پرگنه كه سابقاًو 
جمله مضافات و توابع اين پرگنه كه موافق حاصل   ازيالحكم واال اهل ديوان اعل حسب آن را ينواح

 داخل يو همگ ساختند مقرر محال مذكور ةهر ساله هشت لك روپيه جمع دارد شمرده آن را قصب
 عمل آن متعين گشتند و الحق اين مرتبه توجه خديو بحر ي شريفه شده عمال متدين براةاعمال خالص

 كه سبب گنجايش ي اين مايه زرخيزوجود  با روح و راحتةطرف فسحت ساحت و افاض  بهو بر
 سيصد تاالب  وقوعاتّفاقانواع اهتمام بدان پرگنه شد جا داشت چه از جمله خصائص آن سرزمين 

  درآمدشمار  به تحقيقياالمر اشرف از رو حسب آن چنانچه در اين وقت كه يجا  بهاست در جاپهناور 
كمابيش برآمده و اين سرزمين معموره كه همانا از فرط فسحت احاطه آن در طرف  يعدد مذكور ب
ف معاينه از عالم  ژريها اعتبار اشتمال بر قطعات ارض و تاالب  بهگنجد يكون نمسمعموره ربع م

 .آيد ينظر حقيقت نگر م  بهجزائر خالدات در بحر اوقيانوس محيط

ب زي  عالميان سلطان اورنگةاختر سعادت نصيب اوج جاه و جالل شاهزادواالبيست و دوم ماه 
سعادت معاودت بوده شرف مالزمت اندوختند و   بهي دهاموني از حوالياالمر اعل حسب بلنداقبال

و ١  خانطريق نذر از نظر انور گذرانيدند و شايسته  بهآداب معهوده نموده هزار مهر و هزار روپيه يادا
بودند ير پذ در ركاب ظفرانتساب آن فلك جناب سعادت تعين٢ ساير امرا و ارباب مناصب ارجمند كه

  .دست آوردند  بهالمال سعادت جاويد  آستان سپهرنشان رأسةسجد از
الحكم  حسب قلماق كه  بيگي و باقي بيگ يزدق و اسٰحت خانمکرمبيست و چهارم ماه و 

 هتي دي در نواحي سياه روي خزائن آن تباه رأة بقييجست و جو٣جهت   بهخداوند انفس و خديو آفاق
مالزمت واال رسيده مبلغ   بهها برآورده بودند  مانده بيست و هشت لك روپيه از چاهيهانس جةو قلع

 لك روپيه ن اوقات مبلغ شصت و دويدر هم.  رسانيدندي تعالهللا عامره عمره اةخزان  بهمذكور را
 و جهان  و سيد خان و چهار لك روپيه ديگر كه در اين مدت خان دورانيمبلغ مذكور س وجه از

 ي جنگل دهامونيها چاه ازخان و امثال ايشان   و قلعدارخان  شاهزاده عالميان و ميريها گماشته
 كوه زر شده بودند بار يدفعات برآورده بودند بر دويست و پنجاه فيل كوه توان كه نظر بدين معن به

 كه ينقود  با همه جهت اموال خزائن متفرقه آن بدمآلاز ارسال داشتند و ي عظٰمةدارالخالف  بهكرده
 خزانه خاصّه شريفه كه ابداآلباد باد و اصل شد مجموع  بهههمراه داشت و در تحت ضبط غازيان آمد
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 آن بر نداشته باشد و يكاربرده پرده از رو  بهتديندار   آنچه خاك امانتييك كرور روپيه كشيد سوا به
اين انداز دور   باجا كه گذاشته بود  به فقدان باربردار هرجابنابرانديش هنگام فرار   آن كوتاهکه ن آيورا

 سرداران متعاقب آن ي هنگامه گريز و سرگرميراه جنگل در عين گرم جا در راه و بي به نيز جااز راه
 بدان پردازند و يا  عظيم شمرده لمحهيشمار را غنيمت يبدعاقبت پاشيده بود كه شايد بهادران آن نقود ب

م و برافتاده يا احاد آن بو١دست زمينداران   بهدست آرد و اكثر آنها  بهدر اين ميانه فرصت يكدمه هزيمت
 خس پوش ساخته از ميان برده باشند چه ي بر سر آن آورده و در جنگلهايديانت گم نام پ يسپاهيان ب

 وفور يا مثابه  بهاكثر اموال آن خذالن مآل كه خزانه در خزانه و گنج در گنج ماالمال از طال و نقره بود
ت برنمعهده حساب هزار يك ك ت خامه محاسب ازداشت كه كميچند و چون آن ٢آيد و حقيقت  يمي
 .داند ي نميالمحاسبين ديگر را جز اسرع

جا در دل  به ديو پدر اين شيطان سرشت است كه جا٣سنگه  راجه بريها در اصل اين زر اندوخته
تا دو لك روپيه  از يك لك روپيه هياچهر   به ژرف فروبرده بوديها  جنگل و چاهيها زمين بيغوله

 ي از آن آگاهي وضع نموده جز او و دو غالم معتمد ديگري عالمتيدفن ساخته و بر سر هر چاه
 که نها افزوده بود تا آ شمار بر اين گنج خانه ي بي رسيد او نيز مبلغهاججهار  بهنداشت و چون كار

زينه كه گنج شايگان كه همانا در جنب آن شهرت رايگان كرده پاداش كفران نعمت از اين عالم خ به
 بادش برده ي نيز كه در برابر آن گوي نيست و حاصل خزينه بادآور پرويزي پشيزمشتمل برنسبت بدان ٤

دست  شد از ين كه پنجاه لك روپيه حال حاصل هرساله آن مامحال جاگير آباد  با،ي نينظر بر آن چيز
 . نهادي خان و مان و ناموس و جان نيز بر سر خود سريداده سرسر

 اين دولت جاودانه ي ساير اولياميان در حال و محصول جاگير او كه کيفيتوال و ممجمالً كميت ا
 واسعه هللان حقيقت وسعت اين ارض اآ است حق اساس كه از يمرتبه قدر و مقدارش ميانه بود مقياس

خلود و دوام موصوف باد از قرار واقع   بهگاه اين دولتكده ابد بنياد كه تا روز قيام قيامتو فسحت دست
  .توان نمود يقياس م
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 و توابع آن را تنخواه طلب يچون خاطر اشرف از تفرج آن نزهتكده باز پرداخت و موضع دهامون
را محل اعتبار و   آن سرحد منظور نظر امتيازش فرمودند و اوينگاهبان به١ موده نجاگير سردار خان

 ي را در باب همراهجهان  ساختند و سيد خانمأمور  مقهور خزائن ججهارةتفتيش بقي  بهاعتماد شناخته
 اعالم ي همايونو٢ي  قرين فرخندگي نمودند و از دهامونيطلب مفاخر و مباه فرمان  بهركاب سعادت

 است توجه دآبا سمت مقصد كه عبارت از دولت  به ارتفاع داده از راه سرونجزظفرعالمت را طرا
  . پيما ساختند سرعت برافراخته و مراكب مواكب را كوچ در كوچ مرحلهيفرمودند لوا

 از عكوس بارقه نعال المع تكاوران براق نهاد  ماه در سرزمين شهرستان سرونجيروز پانزدهم دو 
 مريخ شعاع آن نعال كه برعكس ي زمين از انطباع نقش ميخهاينژاد بهادران هاللستان گشته همه رو

پروين آمد و ظاهر آن قصبه از نصب سرادق بارگاه  ماه و ةواقع بدر تمام منزل ثريا شده بود محل مقارن
پرتو صفا و صفوت   بهآسمان مرتبه خديو روزگار چون باطن انور خداپرستان مهبط انوار ضيا شده

 .نما گرديد ي گيتة آئينةحضور پرنور معاين

 يندو دد اصل بدگوهر يع  و رسيدن سر آنبنديله ةم كار فرجام روزگار كافر نعمتان قبيلاسرانج
 دربار سپهرمدار خديو بحر و بر و خدايگان هفت كشور  تيره اختر بهو بكرماجيت سر  خيرهججهار

كار كه در سرشت هر كه  به است ناي اشد انواع كفران است بوالعجب كرداريكفران نعمت كه در معن
  وگردد يمثل فرشته باشد مردود خدا و مطرود آشنا و بيگانه م  به زشت سرشته باشد اگريين خوا

  استيا است ناستوده و شيمه يا  است شيوهيناشناسخدا  كه در حقيقت يشناسنا و حق يناسپاس
عن وديعت نهاده باشند هر آئينه هدف طعن و ل  به از آنيا ذميمه كه در نهاد طبيعت هركس كه شمه٣

و دنيا و مستعد ٤آخرت  دوست و دشمن بل موقع سرزنش و نكوهش خويشتن گشته مستحق خسارت
رسد كه فاعل آن تا قيام  ي ندامت مياين منشا  بهالواقع كدام غرامت يف. شود ي مينكال و عقاب عقب

شور شود  كفره و فجره محةزمر  با مذكور و مشهور گشته در روز نشوري و تيره فرجاميبدنام  بهقيامت
گردد،  يكس نم هيچانواع بال محل نظر ترحم   به پاداش آن در عين ابتالي مبتاليو قطع نظر از اين معن

 را موقع استحسان يقبح شناخته باشد آن معن٥ حسن از که نآهر م است كه ترح يگويم چه جا يچه م
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ه زياده بر امكان در مد درآ حليهةصدد مدد علّت آن هلي  به دهديسازد بلكه در هر صورت كه رو يم
 باطل ستيز حق  كار ججهارة حقيقت اساس بر خاتممقدمةكوشد و سياق اين  ي آن مة مادةاستزاد

 خداگير شده بود از پيش يحقيقت كافر نعمت كه از تأثير ناسپاس ي ب١نآناشناس انطباق تمام دارد چه 
هرجا پناه برد راه نيافت،   به روزگار فرار احتياط نموده مغلوب و منكوب خديورة دولت قاهرياوليا

 از درو ديوار در ي كه آن را مامن خويشتن انگاشته آنجا آرميد در دم خار نوميديهر گل زمين بهچنانچه 
  دوري جنگلةغول بي  بااختر خود پسر بد  با حرمان او خليد تا عاقبت كه گريزان و افتان و خيزانةديد

 .ند فرو خزيدي و از فرط تراكم اشجار باد در آن راه گذار نيافتي بدان نبرديدست كه غول پ

 گوند كه گرگان آن سرزمين و راهزنان آن بوم و بر بودند از ة از فرقيقضا را در اين اثنا گروه
ريافتند و  ناگهان ديبال٢رفته رفته بر سر آن دو خون گرفته رفته ايشان را چون و ايشان خبر يافتند 

 خسران عاقت و خذالن مآل سر در دنبال ايشان يهمدست  به قضاگير را كه ادبارةدور آن دو اجل رسيد
ه در قتل ايشان فروگرفت نداشت ي كمينهاده در باب اهتمام تعاقب ايشان از بهادران موكب اقبال پا

 آن ي تمنّاةه نهايت وايب گرانمايه كلَانداز فروبردن اسب و س  بهي فشردند و هم در آن گرميپا
بدنفسان قابوطلب بود ايشان را مهلت نفس برآوردن نداده در دم دمار از روزگارشان برآوردند و سر 

 چنانچه سابقاً  و خان دورانچون خان فيروزجنگ :که ن از تفصيل اين اجمال ابهام اشتمال آاي جمله
 آتش سركش ةعلش ي و تيزيشتاب باد و سحاب و تند  بهنگارش پذيرفت دوم آذر  صورتياين معن

ده  كوچ نموده سر در دنبال آن خاكساران باد پيما نهادند و رفته رفته از واليت گَاز مقام شاهپور٣
دند و از وجهه برآوراست برآمده از سرحد چانده سر  ٥گوند گويند  بهتعلّق كه مي و حدود النج٤هگَنكَتَ

منزل  و چون ظاهر شد كه از آنجا تا سر خبر نمودنديان بداختر پرس و جويمدبرفرار و جهت مفر آن 
مقهوران نرسيده همگنان ٦ از رسيدن افواج قاهره خبر بدان معٰهذاايشان چهار كروه راه فاصله است و 

وقت كشي تأثير دامان   با اقبال روزگاري كه همانا از آثار دستيارياتّفاق ترقّباز فوز اين نعمت غيرم
دستور معهود هر شبه بعد از   به ساختند كهمقررنهايت مشغوف شده  يپاداش اعمال آن نابه كار بود ب
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منزل آن  بر سري ناگهاني نازل آسمانيار شده هنگام طلوع طليعه بامداد مانند قضا دوپهر سويانقضا
  . را اسير و دستگير سازنديهمگريخته  چند خون گرفته يخفته بخت

اين اثنا از   مقدمات شبگير پرداختند درةتهي به١ خود درست ساخته  باچون اين عزيمت راسخو 
 يراه واقع است كه در روشنايسر  عميق برياه پهناور شكسته ي يافتند كه آبكندهااطّالعخبرگيران 

 ظلمت شب، از اين رو تا هنگام صبح تا تأخير قرار داد مذكور قرار يعبور از آنجا متعسر است چه جا
پهر روز كه  اغ نماز فجر قدم در راه نهادند و پس از گذشت يكرغ سپيده دم و فوفر روداده بعد از ظه

شب مانند   يافته و شبايان بردند ظهور يافت كه آن بدانديشان شب هنگام آگاه بر سر بنگاه ايشيپ
 براين، بنا٢اند  خود راه سرعت پيمودهةشتاب بخت برگشت  به خويش پريشان شدهة پراكندةانديش

د از تحقيق سمت مفر ايشان طريق تعاقب ايشان پيش گرفته تا شام گاه عسرداران عسكر ظفراثر ب
نعل اقبال  است راه بردند و چون مركبان اكثر اهل موكب يانه كه چهل كروه رسمبيست كروه گوندو

 صالح در توقّف ديده تا قريب دوپهر درنگ گزيدند و مانده شده بودند خان فيروزجنگفراافكنده و 
سرعت هرچه تمامتر طريق   بهو٣  سوار شدند نموده و آسوده ساخته نيم شبانيستوران را نعل بند

 قراوالن خان ي روز يعني در نزديك دوپهريهاکه نبردند تا آ يسر م  به تمام راهيتكاپو  بهعجلت سپرده
فيالن خزانه بار و شتاب تمام   به سپاه مخالفان از دور پيداست كهي خبر رسانيدند كه سياهفيروزجنگ

پس از  .برد ي از عقب راه ميطريق چنداول  بهساير احمال و اثقال پيش انداخته خود  بارادار  يعمار
  ساخت كهمأمور سردار شهامت شعار فوج قراوالن را ي ماللت زدايافزا استماع اين مژده فرحت

 در عرض راه متعرض ايشان شده شتاب تمام پيشتر شتافته سر راه بر آن خون گرفتگان بگيرند و هم به
 صد سوار چهار نمايند و بعد از روانه شدن قراوالن در حال يدستباز٤ افواج آغاز يتا رسيدن همگ

 هراول  خان كه سردار قوشونبهادر  بهكومك ايشان فرستاده آنگاه  به و كماندار را تعيين نمودهيتفنگچ
امداد محتاج   بهاو بود پيغام داد كه ايشان غفلت نورزيده مراقب احوال همگنان باشد چنانچه اگرفوج 

  .شوند اعانت دريغ نداشته هنوز كومك نمايند
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 بديشان رسيد، مجرد پيوستن دالوران دل يمجمالً قراوالن بدان سياه بختان نرسيده فوج كومك
 يره روزان نهادند و سر راه بر آن گمرهان بسته ايشان را آن تيسو به مانند برق سوزان رو١ دگر يافته

 را مضطرب ي تفرقه اثر را انداخته باقة از آن فرقي نخستين جمعةحمل  بهباد تير و تفنگ گرفتند و به
 ش تاختههشتاد سوار خود بهادرانه پي  بانيكنام موسوم بود  به كهم بهادر خانعساختند و در اين حال 

 .قصد سر راه گرفتن از ايشان درگذشت به

دست خود كشته   به از عورات را كه مركبان زبون داشتندي چون وقت را تنگ ديد چندججهار
پيش صف خود يسال قتال آراست و  برگشته بخت برگشته در  كشته شدند شد و بكرماجيتيمهيا

را احاطه نمودند و آن مرد   مصاف ريخته اطراف نيكنام و همراهان اوةعرص  به از اهل خالفيقوشون
 يمرد  به خويشتن رايناموس نام خود جا٢  حفظبنابرو  كثرت اعدا و قلّت اوليا وجود  بامردانه

 برداشته بر خاك ي كاريز همراهان زخمهاهفت تن ا  باكارنگاهداشته زد و خورد بسيار نمود و آخر
 سنگه مادهو ساخت و در اين حال يمسم  با را بدنام نساخته حقيقتاًيعرصه پيكار افتاد و اين اسم سام

ن بود خود را كه در فوج هراول خان دوراننتَپسر راو رحمايت نيك نام رسانيده بر ايشان   به معي
نخستين حملة  ةصدم  به و درآمدزد و خورد  به بر قلب آن دل باختگان زدهي قويدل  باتاخت و دليرانه

 كه همگنان يو در همين گرم٣ را پريشان ساخت يالمصير بازگشت داده باق بئس  به را از آنجملهيچند
 سركش تند و ة خود را چون شعل نبرد بازگردانيده بود خان دورانةافكن از معركضرب تيغ مرد   بهرا
 افسون ةدمدم  به نمودهاتّفاقيكديگر   با ستيزةجهت گرم ساختن هنگام  به خان رسانيد وبهادر  بهتيز

 از آن خرمن وجود نابود يا شراره  بهچندان آتش كين افروختند كهعزم درست و نيت صادق در يكدم 
  .اصحاب شرارت را در هم سوختند

 بر يهيأت اجتماع  بامردم خود  با چون آن دو سردار جالدت شعارکه نتوضيح اين مقال مبهم آو 
 ي پيوستگة مردود شيراز مطرود و بكرماجيتوجود ججهار  به لشكر تفرقه اثر ايشان كهجمعيتصفوف 

 ي مرد آزماة از صدمي كميها نخست پا ي زياده سريچشم از رو خيره آور گشتند آن دو داشت حمله
 ضطرابا  به اضطراربنابرالمذبوح مرغ نيم بسمل كةسرداران نياورده قدم ثبات افشردند و از باب حر

 كشتن داده خود آهنگ سر  به رايهوده و ناسودمند زدند و عاقبت جمع  چند بييه دست و پادرآمد
جانب   بهجاگذاشته  بهچهار زنجير فيل و سه شتر پر زر  بادربردن نمودند و طوغ و نقّاره خود را به
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ان عسكر دربها١  از دستي مصاف جان مفتة تگاوران آن روز از عرصييك پا  بهجنگل مفر گزيدند و
السيف جدال تا هنگام شام تردد بقية روز از دنبال آن ي درگاه واال باقيها بيرون بردند و بنده٢ يفيروز

 وعيد از زمينداران نشان آن ادبار ةوعد  به بديشان نبردند ناچار در آن سرزمين منزل گزيدهينموده پ
 اهل نفاق، و عيال خود يها ه آن سرگروه يافتند كي گشته آگاهيجستند و دوپهر از شب سپر يمنشان م

 .روند يآهسته م  روانه ساخته خود بر اثر آنهاجانب گلكنده  بههشت زنجير فيل خزانه  بارا

  تعاقب ايشان راةجريده تر شده اراد٣ان مدبرآن د استماع خبرمجر  به و خان دورانخان فيروزجنگ
 شده بود از ي بر او طاربعص و ي كه در آن اوان بيماربهادر خان  بازيور حزم آراستند و اردو را به
گاه مردم خوش آن. ٤ شودمتوجه يآهستگ  بهاز عقبو  باز داشتند ،نمود يسرداران تردد م  با تجلّديرو

 فوج هراول و ي متعهد نگاهبانمرتبه خان دوران راه نهادند و در اين  بهياسبه را همراه گرفته رو
غلط زدن ايشان يآن همگنان از ممر نفاق راهبران و پ دربردن و راه سركردن شده بنابر  بهي پيمتصد 

كاربرده   به فيالن انواع حيليور در باب كور كردن پ  آن مزوران حيلهکه ناي  باخاطر جمع ساختند و
 و راه ي بركرده از بس كه كار آزموده و پيكار فرسوده شده در فنون سپاهگريبودند آن سردار پ

 ود مقيدد خبدل اهل روزگار گشته بو  بيشود يغايت ضرورت م  به كه در اموال اين صورتپذيري هب
 مقياس ةار اندازگ كم نياورده پري ايشان پايها ي چند شد و مطلقاً از پركاريآن ادبار آثار اثر تجسس به

 ايشان بيرون ننهاده بر اثر آن بدانديشان ةط راه جاديوار قدم از مح  از دست نداد و يك نقطهيقياس عقل
ده فيل خزانه بار را در ٥  چند مكّار از راه قريبيكار به رفته رفته خبر يافتند كه آن ناکه نرفت تا اي يم

 ياشتغال نموده لختبدان اند كه مگر موكب اقبال   كار زار روز گذشته گذاشتهة عرصيجنگل شمال
 يدربردند و چون غرض اصل  بهد و ايشان از اين مكر فرصت هزيمت يافته جانندرنگ گزين

 ي بيگ خواف خان و محمودبهادر بهاين جزئيات مطلقاً مقيد نشده   به غنيم بوديدولتخواهان استيصال كلّ
 خزانه  با شتافته فيالن رايزود  به پيغام دادند كه اگر خود حركت توانند كردديوان خان فيروزجنگ

هد همت بر پيدا كردن آنها گمارند و خود در آن روز بر سبيل د رو٦ هر صورت كه  بهادست آرند و الّ به
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 آرميدند يا  راه پيمودند و شامگاه بر سر راه منزل گزيده لمحهي كروه رسميايلغار قطع طريق نموده س
  . شدندي نموده سحرگاهان راهيو ستوران را آسايش داده و نعلبند

 بهان پسر دد گوهر يبود رسيد كه اود١ كه هراول افواج قاهره خان دوران  بهدر عرض راه خبرو 
 استصواب ججهار  بهام ددا كه مددگار آن تيره روزگار بر او بود چون سابقاًسي  با سنگه بد اخترججهار

 روانه شده راه گلكنده  بههشت زنجير فيل خزانه همراه گرفته  با ساير فيالن عمار بار راو بكرماجيت
 هسمت چاند  به غلطيينوال از آنجمله شش زنجير را بر سبيل پ ا بدان رفت دريبودند چنانچه اشارت

 استماع اين خبر چون مقصد وجود  بادر توانند رفت و  بهسبب اين مكرو تزوير  بهاند تا مگر فرستاده
 قرار داد بوده پيشبرد  ملتفت بدانها نشدند و بر سر همان بود اصالً و بكرماجيتدستگير ساختن ججهار
 .مدعا را از دست ندادند

  كه در دنبال مانده بودندمشاراليه اقبال است از تابينان خان يها يساز قضا را از آنجا كه نيرنگ
  وآوردند٢تمام نقور ضبط نموده بجنس نزد سرداران   باهمان فيالن معهود برخوردند و هر شش را به

 مقهور سمت ظهور بخت  آن تيرهيكروه پيمودند از دور سياهچون خيل سعادت قريب چهار پنج 
 و ي خويشگ سنگه و نظر بهادرمادهو  با خلف خود رامحمد، سيد در اين حال خان دوران. يافت
تاز مغول  يکّه پانصد سوار جرار كه يهمراه  به كهي فوج پادشاهي بيگ بخشق و اسٰحهللاجه عنايت اخو

نزديك ايشان  محمد سيد پيشتر روانه ساخته، خود نيز از عقب سردارانه روانه شد و چون قوشون
 فرار غفلت ي قرار داشتند و نه روي پاه نر و اضطرابان كه از كمال اضطراکيش رسيدند آن جهالت

ه مقرر كشتن اهل و عيال كه نزد كفره از امور ي يعنجاهليتورزيدند و فرصت اظهار جوهر حميت 
 ديو بود و ٤سنگه  كه زن كالن نريتبارپ ي خاطر رانجمعيتعدم ٣ وجود  بااست از قرار واقع نيافته

ن ددر ز  بهةارادرا جمدهري چند سرسري زده خود  از زنان و دختران خرد سال خود يهمچنين چند
 .نمودند

در آن . يشان ريختند اة بارگيها برانگيخته بر سر جملييكبارگ  بهدر عين اين حال دليران شير حمله
 اشجار يخيل انبوهد و يها جنگل برده داخل بيغوله  بهخود قرار دادند پناه  به كه عار فراريميانه جمع

دست   به نام و ننگ را بر محبت جان و مال گزيدند مردانه قدم ثبات افشردهي كه دوستيشدند و گروه
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 بر آن جمع يهيأت اجتماع  به نيز از عقب رسيده همگناندر اين اثنا خان دوران. ند درآمدو پا زدن
يك دم گرد از بنياد وجود آن بدنهادان برانگيخته دمار از روزگار آن تيره روزان   بهپريشان تاختند و

نا  تيغ تير بهادران شيراوژن كه هماي دم سردة مردافكن و دمةصرصر صدم  بهيبرآوردند چنانچه گوي
ده سران كه بر تن ايشان بارگران بود ا آن زيييكبار سرها  به افسون باد مهرگان داستةدمدم١ خاصيت

 يبخت اختر كه از غايت تيره  چند بديمدبرريزان خزان فروريخت و آن  اشجار در برگ٢ مانند اوراق
 گرد ي و بادسارير سبكسياين همه از رو  با ايشان بيخته بوديپرويزن كردن غبار ادبار بر سراپا

خاك   بادست خويشتن خاك مصيبت بر سر خود بيخته بودند يكباره  بهشورش و آشوب انگيخته هم
 .خاك برآميخت  بهمعركه يكسان شده خون شان

 كه مانده ژنده پيالن تنومند كوه توان بودند كه سرمايه لذّت عمر يا مجمالً در اين ميانه زنده
 ةكار خود در عين مغلوبه بر يك كنار و دينار بار داشتند و آن دو نابه درهم يجاويد و عيش سرمد يعن

تند و  برادرش دستگير گشهانبرگ و د پسر بكرماجيتن سالرجدر رفته بودند و د  بهمعركه زده
جميع اسباب و   با و ساير زنان و دختران نيم كشته را از معركه برداشتهي زخميت پاربي، راندوران خان

 کنار آن روز بران آورد و سردار و مرصّع آالت نزد خان فيروزجنگيفيالن اشرف٣اموال خصوص 
 قرار دادند و ساير نقود و جواهر و آالت مرصّع و ي بود مقر عسكر فيروزي كه در آن نزديكيتاالب

 شريفه ضبط نموده در تالش جست و ةجهت سركار خاصّ  بهزرين و سيمين و ديگر نفائس اجناس را
اً خبر رسيد كه آن دو خون گرفته خداگير كه از بيم اتّفاقمآل بودند  اموال آن خذالن ة بقييجو

 كمان پاك و صاف از ميان ة مانند تير از خانيباك ي و بي كمال ناپاكوجود  باشمشيردليران
 وشه گرفتهگ شكسته ياف بركنده زده بودند مانند كمان زه گسسته خانه باخته خسته و پصم ةعرص

 .اند خاك هالك افكنده  به بديشان برده هردو راي گوندوان آن سرزمين پاتّفاق شير خان به

درنگ آهنگ آن مقام كرد و چون  يه ب درآمدكمال اهتراز از جا  از استماع اين خبر بنابرخان دوران
احضار   بهدنهاد را از تن بريدن فرموده آن دو بيسركش رسيد نخست سرها٤ بر سركش آن دو بدكيش

 آن يهمان لحظه همگنان را حاضر كرده در حضور خود بالمشافهه چگونگ.  ايشان اشاره نمودةقبيل
سرها و   با از احضاردب آن دو مخذول را از قاتالن ايشان طلب نموده بعلَقضيه را پرسيد و اسب و س

                                                   
  .برتيش, ١٥٨برگ   .1
  .ديوان,  ب٢٨٢ برگ  .2
  .موزة دهلي,  ب٢٩٩برگ   .3
  .ديوان, ٢٨٣ برگ  .4



  ٤٤٥ \\ جلوس سال هشتم

 آورد و در حال سرها را مصحوب بهادر ن فيروزجنگ مهر ايشان بر سبيل نشان نزد خايها يانگشتر
درگاه واال ارسال نمودند و   به همراه بوديالحكم اعل حسب تفنگ خاصّه كه ة قورخانةبيگ داروغ

 ةپاي  به عرضه داشتي داده بود در طي اقبال پادشاه دنيا و دين روينيرو  بهحقيقت اين فتح مبين را كه
  .سرير خالفت مصير عرضه داشتند

 سرمنزل  سيهوريماه كه نواح يه بهادر بيگ مذكور كوچ در كوچ روانه شده روز بيستم دلبالجمو 
 سپر ورود يحكم وجوب پاداش كردار بد پ  بهكه١سر تيره اختر را  خيره عسكر منصور بود سر آن دو

 عبرت ياالمر سردار هفت كشور برا حسبدربار سپهرمدار رسانيد و  به٢  شده بودنديخيل ادبار آسمان
 عسكر نصرت يساالر  نگونسار آويخته شد و چون سيهوريبصران از در سرا ينظران و خبرت ب كوتاه

 يمقتضا  بهي و هواخواهيطلب كاريگرائيد از رو جمعيت  بهشر و آثار را خاطر از ممر دفع اهل شور
 اند نزديكتر شتافته  رسيدههملك چاند  به نمودند كه چون قريبي صواب آرايرأ وقت تصويب اين

 براينترين زمينداران آن سرزمين است پيشكش طلب نمايند و بنا اين تقريب از زميندار كه عمده به
 ي راهورت زميندار كنگرامته همراه ساو نوش  به صائب نوشته متضمن ترغيب و ترهيب تمامةانديش

 در باب توزوك و ترتيب لشكر و آرايش صفوف٣از آنجا كه راه سردار الست ناگزير وقت . ساختند
مقصد رسيده   به آن سرزمين روانه شدند و چونيسو  بهجا آورده خود نيز كوچ در كوچ از اين مقام به

 که ن آبنابر يافت اطّالعها   نامهعدهوون م از مضي خودرأييته رسانيد آن جنگل پرورد خودروينوش
 او كار  دلند درمؤيدب رع جنود ي يعنيامداد افواج آسمان  به دولت كه پيوستهي اوليا مهابتيتازگ به

را خرد   چون اوياين معن  با در داد ويپذير فرمان  بهسراپايش استيال يافته بود تن شده هراس تمام بر
راه انقياد گذاشت كه ساير  به  پايطريق  به اطاعت آورده بودةنيز بر سلوك طريق راهنما و بخت كارفرما

 از يجا تاراج نموده بودند و افواج پادشاه به مخذول را كه مردم او جابنديله ةاسباب و اموال قبيل
ربينه ت كه ساحل رودبار ه چاندي را يكجا كرده در سه كروهي نداشتند همگي آگاه و كميت آنهاکيفيت
گرديد و آن اموال را  مالقات سرداران فائز  به لشكر مواج و امواج آن دريا شده بودي دريايملتقا

 پيه از نقد و جنس مبلغ پنج لك روي ظاهر و باطن نمود و دم نقد اداي يكرنگيگذرانيده اظهار كماه
پذيرفته ٤  درگاه خديو زمانهيها بنده  به ضيافتانهةصيغ  بهلك روپيه  و يكيرسم پيشكش پادشاه به
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درگاه   به مادهيصدد سرانجام شد و تعهد نمود كه هر ساله بيست زنجير فيل، پنج زنجير نر و باق در
 رساند و آن دو مالوه ة صوبة عامرةخزان  بههشتاد هزار روپيه قيمت فيالنمبلغ يا و  ارسال دارد پناه يگيت

ها و تقبل  ه عبارت است از پذيرفتك اقرار قرار داد مذكور مشتمل بر يا سردار شهامت آثار عهدنامه
يل نموده دستخط و مهر او تحص  بهدآبا  درگاه واال در دولتةدريافت سجد  بهاستعجال در باب استسعاد

 از .آوردند١ وصول رسانيده در تصرف خود  بهدست از او برداشتند و بالفعل پيشكش مذكور را از او
 .»راج بهوج« ي و ديگر»نگهاروپ ِسر« به ناموري بود يكيآنجمله دو زنجير فيل نام

  ن مجمل وقايع دربار سپهرمدارابي
 خان صاحب يورد هللا مضرب سرادق اقبال شده بود اهدرب آب نَيآن سو٢ ماه كه يبيست و چهارم د

دست   به جاودانهي سرافرازالمال رأس آستانه سپهرنشانه رسيده از اين روز ةسجد  به پايين گهاتةصوب
 .آورد

م از سال چهل و پنجشمسي شن خجسته وزن اقدس جروز ديگر در همين فرخنده منزل انجمن 
زينت و زيب پادشاهانه ترتيب يافته بر آيين   به اعظم صاحبقرانيعمر جاويد قرين شاهنشاه عالم، ثان

 هج و از وزن و نثار براندوز  اين روز بركتةهمه ساله آذين و تزيين پذيرفت و ساير امور معمور
 اين روز فرخنده ةمقرر رسوم يارباب استحقاق و استعداد رسيد و باق  بهور آمده وجوه آنظه  بهاحسن
 چهارمنصب  ةمرتب  بهي قوش بيگي خان صفواز جمله شاهنواز.  مناصب و مراتب وقوع يافتةاز اضاف

منصب سه   بهسنگه ج ولد راجه گَسيد و امر سنگه ذات و دو هزار سوار از اصل و اضافه ريهزار
  از اصل و اضافهراتهور داس يشهم.  يافتي ذات و هزار پانصد سوار از اصل و اضافه كامگاريهزار

 كه جهان گشت و در همين روز فرخنده سيد خانپذير  ر نوازش ذات و پانصد سوايمنصب هفتصد به
 عنايت خلعت  بهطلب او صدور پذيرفته بود تشريف فوز سعادت مالزمت واال يافته  بهحكم اشرف

گشت و رستم پذير   و شمشير و خنجر مرصّع و انعام يك لك روپيه نقد رعايتيدوز چارقب زر با
دريافت سعادت   به تعيين يافته بودنديهمراه  به ديگر از ارباب مناصب واال كهيو چند٤ ٣ي دكنخان

 اندوز  كه از جاگير خود سعادتبارهه خان  گشتند و نيز سيد شجاعتي مالزمت مفتخر و مباهينامتناه
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مراتب   بهاين اعتبار  بهاعتبارشمرتبة ١ بوس درگاه واال رسيده آستان  بهتوجه دربار گردون تبار شده بود
 .باال گرفت

 بيجاپور  بهطريق رسالت  به ديوان بيوتات استت خانمکرمر پايان ارسال ياز سوانح اين احيان خ
  گلكنده  بهتنخواه ان دفتر ديوطيفعبداللّملّا و 

 و ي از كم خردمسامع واال رسيد كه عادل خان  بهينوال اچون در: که ن اين واقعه آيو باعث واقع
نظام در   بيالملك السيف لشكر نظامبقية است يتجربگ ي و بي از خرد سالي كه ناشيانديش ناعاقيت

 تقبل نموده بود  كه سابقاًي در ارسال وجوه پيشكشمعٰهذاه و پناه داده و واليت و حمايت خود را
طوع ت ةل دربارلسبب اين دو علّت مستقله تع  به كهکالمل ورزيد و همچنين قطب يتهاون و تكاسل و م

غفلت در باب تعويق ارسال پيشكش  عصيان و تمرد كه عبارت است از صغرسن و عظم يو تعدد تعال
 ة نكوهيدتسب ناوست تسنن که ن آتر  او و از همه شنيعة ناستودة نكوهيده و ارتكاب شيوة طريقيپيرو

 حمايت ة وقوع در سايوجود  بامعٰهذا  است و٢فطايع و عطائفه شيعه كه مستلزم انفتاح ابواب شنائ
 ي معانبراينخوانند بنا ي خطبه مرالملك ايران داينام وال  به بر ساير آن واليتياله ظلّ حضرت٣

 كه ي نسبت بدان دو معامله نافهم خصوص ثاني كمال عنايت و مهرباني از رويسبحان ظلّ حضرت
دارين است، آمده   خسران و خذالنةالحقيقت علّت تام ي كه فص مصدر اين فعل ناقيسرنادان از
خاطر عاطر آوردند كه نخست ابواب نصايح حكيمانه مفتوح   به شد ومقام تنبيه آن غنوده خردان در

 ةجا آمده مرتب  بهتا آنگاه كه از اتمام حجت حق مقام٤ ز و ترهيب و ترغيب درآيندراند داشته از در
  وضوح و ظهور رسيده باشد و هر آنچه در باب تنبيه و تأديب ايشان سمت وقوع پذيردةمنص  بهاعذار

يش  پيشگاه قرب منزلت درپكه از اكثر نزديكان ٥  مذكورت خانمکرمالجرم . ده باشدموقع خود بو به
 ي و كاردانيفهم  معاملهياين معان  بايش وب ياست و از ساير معتمدان درگاه در باب اظهار دولتخواه

 اسب و فيل نوازش يافته مرخّص فرمان مرحمت خلعت و  به شد وتمام دارد نامزد سفارت بيجاپور
 مضامين آن نصيحت ة صدور و توقيع نفاذ پذيرفت كه خالصي زينت طغرانام عادل خان  بهاالذعان الزم

 اطاعت و ة دولت و ملك خود نگاهداشت سررشتةخان عدالت مكان مذكور بود در باب حفظ سلسل
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 ي است و همچنين دست باز داشتن از بعضيرسال پيشكش كلّانقياد كه از عالمات آن تعجيل در ا
 تصرف خود آورده و از اين دست اخراج ساير مفسدان ةعلّت تغلب در قبض  بهکالمل محال نظام

  مذكور را مصحوب خانآموز  آدابآميز  از ملك خويش و آن فرمان عنايتي سياه روخصوص ساهو
  مرصّع بر سبيل تبرك ارسالةيراق و پردل  با موسوم است١»دهوپ« به كهي شمشير دكنةيك قبض با

عنايت خلعت و  سم بود از متّيرس  و دقيقهيسمت سخن سنج  به كهمشاراليه طيفعبداللّملّا و  داشتند
 و ايصال تبرك كمر مرصّع و فرگل خاصّه و فرمان گلكندهاسب و فيل سرافراز ساخته بر سبيل رسالت 

گردد،  ي مذكور مي و فرماندهي كار آگهةاكنون در اين دستور نام  كه نقل آن همالملک قطب  بهقضا نشان
  .امتياز بخشيدند

   صدور يافتکلالم نام قطب  به مطاعيتيگ سواد فرمان
 خاندان عزّ و ة اكارم عظام، نقاوة اماجد كرام، ساللةامارت و ايالت پناه، ارادت و عقيدت دستگاه، عمد

، مورد کيش صان سعادت متخصّةانديش، خالص  مخلصان صالحةو اعتال، زبد٢  دودمان مجدةعال عضاد
  دولت و رفعت،ةوت فروغ ناصيفجوهر مرآت صفا و ص٣ ،يخواه خيرآداب، مصدر يالطاف شاهنشه

شمول عنايات پادشاهانه   بهکالمل المنان قطب الملك عنايت  بهكران المخصوص سزاوار عاطفت بي٤
 و عليان مبين حضرت سيد انام دولت و اقبال پادشاه اسالم، مروج دي  بهچون ما: مستظهر بوده بداند كه

 و مروج مذهب اهل سنّت و جماعتيم، بر ما واجب مؤيد الملك العالّم و هللا آله و اصحابه صلوات ايعل
ا و ضوابط ملّت بيضا را ر باشد احكام شريعت غياست كه در هر جا كه حكم اشرف اقدس ما جار

مسامع جاه و جالل رسيده كه در ملك آن  به ثار بدعت و ضاللت را محو فرمائيم وآ سازيم و يجار
كه آيات قرآن مجيد و فرقان حميد  االشهاد سب اصحاب كبار  رؤوسي علعظٰميقطب فلك شوكت و 

دهد بر علو درجه و  يكند بر فضل ايشان و اخبار و آثار صحاح ستّه و كتب متداوله شهادت م يداللت م
 يفضائل صور  باعليا آن طائفه ة قرابت قريبه نيز در ماد عنهم وي تعالهللا ايسمو مرتبه آن بزرگان رض

رساند  ي اعمال نميسزا  بهكند و ي آنها را منع نمپناه نمايند و آن ايالت و شوكت ي جمع گشته ميو معنو
 نمايد كه در آن ملك اين امر قبيح و فعل شنيع بالكل يفرمائيم كه نوع ي ارشاد حكم مي از روبراينبنا
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را سياست   شود در حال اوي مرتكب اين قسم امر قبيحيسعادت يبازلي  ي اگر بدبخت.برطرف گردد
در اين صورت بر .  استي راضياين معن  بهنمايد و اگر اين چنين نكند معلوم شود كه آن ايالت پناه هم

شود كه در مقام گرفتن آن ملك شويم و مال اهل آن واليت را بر خود حالل دانيم و خون  يما فرض م
 .آنها را هدرشناسيم

هرگاه آن ١ در واقع. خوانند ي م ايرانينام وال  بهعزّ عرض رسيد كه خطبه را در آن ملك  بهديگر
 يبعد از اين نام وال٢بايد كه  ي م. چه رجوع دارد ايرانيوال  بانموده باشد ي ما مي مريديايالت پناه دعو

 . باشدمزين ما ي و القاب سامينام نام  به مذكور نسازد در آن ملك خطبهة در خطبايران

بايد داد چنانچه تفصيل  ي را مپناه  آن ايالت و شوكتهغير  از بابت پيشكش ويديگر چون مبلغ كلّ
لوم دستخط ديوانيان كرام رسيده و همراه اين فرمان عاليشأن فرستاده شد مع  به كهيآن در اوراق

صوب بفرستيم تا مقدمات مسطوره صدر  آن  به راي فهميده سنجيده معتمدةگردد ضرور بود كه بند يم
وفور اخالص و   به كند و اعالم نمايد كه ما بدولت و اقبال نظرپناه را خاطر نشان آن عظمت و شوكت

خدمت داشته و   به مرحومکالمل  قطبمحمد سلطان پناه  كه پدر آن ايالت و شوكتيصدق اعتقاد
آن قطب فلك ايالت   بهوقوع آمده اين همه عنايات پادشاهانه نسبت  به كه از آن مرحوميخدمت

 ةشرط استقامت بر جاد  بهكنيم كه ي ممقررنمائيم و  ياو مرحمت م  بهفرمائيم و آن ملك را يم
 شريفه بعد از ة مطالبات سركار خاصّيان مطاع عالم مطيع و اداانقياد حكم جه٣ و اطاعت يدولتخواه

 مبلغ مذكور را از جواهر نفيسه و مرصّع يو مواز. آن ملك نرسد  به دولت قاهرهي از اولياياين ضرور
 و ساير تحف و هدايا گرفته روانه »بشير« و »واك سمندر« مثل ييب كالن نامع يآالت ثمينه و فيالن ب

 يها  را كه از بندهطيف عبداللّملّااشتباه ن جهت معتمد كار آگاه و مخلص بالاز اي. انددرگاه واال گرد
 خدمت دفتر تن و تنخواه داشت و بودن که ن آوجود  با استپناه  اين درگاه خالئقيروشناس اعتماد

 كه ي فرستاديم و هر ارشادپناه لت و شوكته در ركاب ظفرانتساب الزم بود پيش آن اياتالعناي آن اليق
 که نآ٤موجب   بهبايد يايم م  آن معتمد فرمودهيزبان  بهآن قطب فلك ايالت و ابهت را بايست نمود

ايم عمل نمايد و اين پيشكش را   ارشاد فرمودهيفرمان عاليشأن حكم شده و هرچه زبان٥صدر اين  در
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 از نظر دآبا ام نوروز عالم افروز در دولته سازد كه در اي روانمشاراليهآنچنان ترتيب داده مصحوب 
 خوب ي باشد كه مجرايعنوان  به فيالن پيشكش مذكوري بگذرد و نفاست جواهر و خوبياشرف اعل

اين   بهود و يقين داند كه اگر توفيق قبول اين احكام نيافتشآن نصفت و شوكت دستگاه از اين جهت ب
االتباع شرف صدور   كه حكم جهان مطاع واجبيروش  بهها مسترشد نگشت و پيشكش مزبور راارشاد

 افواج قاهره و عساكر ١ درگاه فلك اشتباه كه ساكنان اقليم سبعه را ملجأ و پناه است نگردانيدةيافته روان
از نتائج آن ملك و اهل آن ملك برسد   بهخواهند آمد آن وقت آنچه آن ملك در  بهيمنصور پادشاه

 . دانست٢اعمال خود خواهد

  سوانح ماه بهمن
 و بنديله ةد اصل دد گوهر و استيصال مخاذيل قبيل ب كه پس از قتل آن دوپنجم آن ماه خان دوران

يها  و ساير بندهزجنگخان فيرو  با چنانچه سمت نگارش يافتهتحصيل پيشكش از زميندار چاند 
فوز سعادت مالزمت رسانيد   به خود رامشاراليه دربار سپهرمدار شده بود پيشتر از خان متوجهدرگاه واال 

 هند از جمله پيشكش زميندار چا»سنگهار وپر«طريق نذر گذرانيد و فيل   بهو هزار مهر و هزار روپيه
يراق زرين كه از جانب خود بر سبيل پيشكش مرتّب ساخته بود و در همين روز از نظر انور   بهمزين

  تقويم ارباب خبرت اين فن قيمت آنبنابر گشت و ي نام»رنداسهم« بهگذرانيد و منظور و مقبول افتاده
 و جواهر و ي و همراهان ايشان از اشرف و بكرماجيتپنجاه هزار روپيه رسيد و ساير اموال ججهار به

موضع عرض رسيد و   بهه بود درآمد ضبطةحيط به٣  ساده و امثال اينها كهيمرصّع و طال آالت و زيور
د٤  و برادر بكرماجيتةپسر صاحب تيك سال نرجاز نظر اقدس گذشتندرگبهانخورد خودش د  .

د داخل گشته آن ان فيروز خانة غالمان خاصّه كه حوالة موسوم گرديد و در زمري قليعل  بهنخستين
 ي داشت درگذشته باقيكار  كه زخميت پاربيسپرده شده ران٥ معتمد خان  به نام يافتهيلقديگر اسالم 

 منظور نظر مشاراليهان خدمت پرستاران محل واال نامزد گشتند و خ  بهزنان و دختران آن تيره اختران
 و شمشير و خنجر يچارقب زردوز  بامرحمت خلعت خاصّه  بهعنايت و مشمول نهايت رعايت آمده

 دو اسبه و سه اسبه دو هزار سوار از جمله منصب سابقش كه ةمرصّع و اعطاء صد رأس اسب و اضاف
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طاب كامل نصاب بهادر خ  به ذات و سوار باشد كامگار گرديد وياصل و اضافه پنجهزار مجموع از
 .نامور شد

 و زبك او بيگي و باقهللا و مير فضل اي خويشگ سنگه و نظر بهادرمادهوآنگاه امراء عظام مثل 
ان سعادت تعين فائز شده بودند از دريافت شرف مالزمت امثال ايشان كه در فوج آن خان شجاعت نش
 يعنايت جليله پذيرا  به جميله خودي مساعدرخور هريکواال رفعت مكان و عظمت شأن دريافتند و 

 .انواع رعايت شدند

 اندوز  حضور سعاتبوس انجمن فوز شرف بساط  به خان بهادر فيروزجنگهللاششم ماه مذكور عبدا
 كه از جمله يانواع عنايات شاهنشاه  به نذر از نظر انور گذرانيد وةصيغ  بهگشته هزار مهر و هزار روپيه

 ذات ي و اضافه هزاري و شمشير مرصّع و دو رأس خاصگيچارقب زردوز  بامرحمت خلعت خاصّه
 نام را كه از بابت »هوج راجب« گرديد و در همين محفل واال فيل يو هزار سوار بود مفتخر و مباه

نيز از ادراك سعادت مالزمت بر مراد  بود گذرانيد و هم در اين روز بهادر خانهپيشكش زميندار چاند 
  . گشتاندوز عاطفت خلعت و جمدهر مرصّع و اسب توبچاق مرحمت  بهخاطر فيروز شد

بنان و ي  نگارش حق توصيف آن مقام از كوتاه دستةكه سابقاً انگار ارهكر نزهتكده١ نهم ماهو 
از فوز فيض   در همان پايه مانديعلّت قلّت سرمايه سخنور  به بيان نيمكاره مانده بود اكنون نيزيسست

 محل٢ّ آن دلگشا منزل فيض محمل باره شد و سه روز  عمر دوةورود مسعود منبع اضافه و استفاد
 و انبساط شاطن  بهاستقامت موكب مسعود بوده روزگار فرخنده آثار در ضمن اشتغال سير و شكار

 ناگزير ة قضيکه ن آبنابر رپو برهان كوچ افتاده خطّه اتّفاق مقام آموز گذشت و چهارم روز از آن طرب
 جانب  به حضرت نبودن بندگاي سواد آن نيز مرضةمشاهد  بهگشتهپذير  وقوع در آنجا  مهد عليانواب

 ينمود و چون نواح رو گهاتي باال  بهدست راست گذاشته شده از آنجا در گذشته توجه اقدس
عزم   بهساير كومكيان  باكه گهاتي باالدار   صوبه واال شد خان زماني لواة ماهچة مهبط اشعدآبا دولت

 مفتخر و يبوس درگاه معلّ استسعاد شرف آستان  به گشته بودي راهدآبا از دولت٤ موكب اقبال ٣استقبال
 .زنجير فيل بر سبيل پيشكش گذرانيدطريق نذر و يك   به گرديد و هزار مهر و هزار روپيهيمباه
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 وجيمالُ و  ولد راو دودا سنگههتّي و راتهورج يرا و پرتِهنتَ راو رة نبيرستَر سال خان و آنگاه مبارز
 ي درگاه عاليبوس  عتبهي ديگر از ارباب مناصب متعالي و چندي حبشخان  و آتشپرسوجيبهونسله و 

 . ساختندي اكتساب مفاخر و معالةرا سرماي

يه و تسخير الملک  نظام١و تنقيه ي سياه رويتنبيه ساهو  بهنامزد گشتن سپهساالر شهامت شعار
  سرزمينحصار ساير حصون حصينه آن

 سفاهت نهاد كه دست از نگاهداشت سررشته اطاعت يخرد ي است كه هر بيدولت خداداد را خاصيت
 سستهزور خود گ  به اميد از عافيت و حسن عاقبت خودةانقياد خداوندان آن بدارد هر آئينه پيوند سلسل

 روزگار خود بسته بلكه بنياد خانواده و بيخ خاندان ي خود بر رويسع  بهباشد و در بخت و دولت٢
 دارد كه هر خذالن يدست خويشتن بركنده و برافكنده بود و اقبال ازل آورد مادرزاد تأثير  بهخويش

 در بر و بوم يه آسمان شريفة ادبار تخم كينه اصحاب آن لطيفيكار  تحريك نابهبنابركار كه  سرشت زيان
خاطر پريشان بنشاند المحاله ٣ يالشأن در تنگنا شوره زار سينه بكارد و نهال عداولت آن جميع عظيم

 ة ديگر ندهد و آن شجري دامن حاصلة برق خرمن و باد دست و شعليمزروع آن مزرع حرمان سوا
خت خود كشته غير از بخت  نبخشد و آن دريا طالع واژگونه ثمرهطلع  جزو  جز طلع طالع٤ملعونه

 و جاهل و ي عالل است معلوم كه همانا مجهوي مسلّمه امرمقدمة بار نياورد و حاصل اين يبرگشته بر
 نباشد كه اين ي ثبوت رسيده كه شايد كسةدرج  به دقائق ظهور آنيا مثابه  بهل نباشد چهفاس و يعام

 بر بداهت هاين امر ك ٥يماعن  به و مشيديين معن امؤيد او نرسيده باشد و ةتجرب  بهمراتب چندين مرتبه
 داده ي رويتازگ  به كهي تباه رأي سياه روي ساهوي و تيره فرجامي است ناكامي و بر ظهور سفيهيمعن
 انواع نعمت از خويشتن ٦ش صدگونه كشش و كوشش سلبكشاك  به كهمدبر نامدبر است چه آن ندبس

خود روا   به جلب اقسام نعمت خدا و انتقام سايه خداوند نسبت٧ بخت وارونهة جذبيروني  بهنمود و
  تني تيره رأييكارفرماي  به جليه بر خويشتن پسنديده چنانچهيها داشته ديده و دانسته انواع بلّيه
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ود فراهم آورد نر  وباشو امکررو  زمين و زمان روگردان شده ة خليفي در داده از بندگرويي سياه به
 كار خود آورده بازار ي بر روي دست و پا زد كه شايد آبکه ن فتنه و فساد گرديد و چندايهنگامه آرا

 احوالش ة سلسلي و حق ناشناسيناسپاس١شامت   بهاًاتّفاق.  بخشدي و رواجي خويش را رونقةافسرد
انديشان   كجةاين مرتبه كه آن سرحلق ا درار افتاد تگنظام شده دوران كارش از پر يبيشتر از پيشتر ب

 كوتاه نظران و دست جمعيت ةرشتجهت نگاهداشت سر  بهدهدرآورشورش بختش ٢  وآشوبة سلسل
ةپيچ انفاق و سفها و ماددست آورده  به را از منتسبان اين سلسلهيلها كودك اجتماع و عدم افتراق ب 

 يويز بعضااين دست  به اين نام بر او گذاشته و گواليارة و حبس او در قلعکالمل  حيات نظاموجود با
 و عناد افشرد، ي بغيپا٣  قبض آورده در مقام ترك اطاعت و انقيادةقبض  به آن ملك راةحصون حصني از

 حضرت صاحبقران سعادت قرين يكب واال از ورود مودآبا ينوال كه سرزمين دولت اخصوص در
 بنابر بود و دروز ازديا  به فتنه و فساد آن برگشته روز كه روزة ماديتازگ  بهروكش سپهربرين شده بود

 حضرت ة در جنب سپاه ستاره شمارکه ن آوجود  با ظهور و بروز تمام نمود ويتحريك ادبار قو
شير و فيل   بااعتبار نيرو و زور  بهخيل مور همعدد و  باكثرت وفور شير خان  بهسليمان زمان كه

چشمك   به آن كوتاه نظر آشفته دماغ كهي و خود سريچشم  نداشت خيرهيا اند وجود پشّه همقدرت
 ي لواة طلوع ماهچکه ن آوجود  باينوال ا رسيد كه دري داده بود تا جايي روي و بداختري شوربختيزن

 آن اختر المع و كوكب طالع ة افتاده بود و فروغ بارقاتّفاق دآبا  زمين از افق دولتيظم رو نير اعيواال
 ٤ه بود آن دد منش بدنهاد ترك فساد ننمود و از فرطفروگرفت بل ساير سرزمين و زمن را  دكنةعرص

  . نياوردي كميها پا ير زياده سرسفاهت و بالهت بر سر پيمان پيشنهاد پيشينه بوده د
ه و گوشمال بل مستعد تخريب بر اصل و نبيه مستحق تمتعددوجوه  به بالجمله چون آن سياه روو 

 لشكر قلزم تالطم منشعب ساختند و ي سه خليج زخّار مواج را از دريابرايناستيصال مطلق شده بود بنا
 خان نامزد  و شايسته بهادر و خان زمانن جالدت آثار خان دوراي سه سردارسردار  را بهيهمگ

 و ضالل آن گمراه و ساير ينظام و استيصال بنيان بغ ي بةتعلّق محال مةبقي٥ قالع و ياستخالص باق
 كه سرحد ٦ري و ناندتوجه سمت قندهار  به بهادرران نخست خان دو.دنراهه روان نموده روانه فرمود يب

                                                   
  .ديوان,  ب٢٨٨ برگ  .1
  .برتيش, ١٦٢برگ   .2
  .موزة دهلي, ٣٠٥برگ   .3
 ).موزة دهلي(شرط سعايت و مالمت   .4

  .ديوان, ٢٨٩ برگ  .5
 ).موزة دهلي(باندير   .6



  نامه شاهجهان // ٤٥٤

  

 تيغ دو دم و زور يضرب تيز زبان  به گشت كه آن دهنه رامقرر است معين شده  و بيجاپورگلكنده
 ي نگاهداشته نگذارد كه زياده سران آن حدود نفس كشيده دم برآرند، چه جاي گلوگير دليرةسرپنج

فرض محال خيال حمايت   به از مقام خود حركت نموده قدم پيش گذراند و اگر عادل خانکه نآ
مقام تنبيه و   بهان شركت بگزيند نخستا در استيصال ايشي و ساير متمردان در خاطر بگذراند يساهو

 تخريب آن بالد و تسخير حصون ملك او كوشش مبذول دارد ةدربار١ المقدور حسبه  درآمدتأديب او
پذير   كه در حصانت نظير خود ندارند فرمان و حصار اودگير اوسهةو نيز تفويض خدمت تسخير قلع

 عظّام و ارباب يانصرام آن اقدام نمايد و در اين فوج امرا  بهات مذكوره مهم بعد از تقديمگرديد كه
 و  سنگهيراجه ج.  پذيرفتند٣بهادران نامور و غير ايشان بدين دستور سعادت تعين٢ مناصب واال و

 ولد راجه  و امر سنگهنتَ سنگه ولد راو رمادهوداس و  هليتَ و راجه بي انصار خان و رشيد خانمبارز
 ي، خويشگ نظر بهادر، افشار قزلباش خاني، نياز مبارك خان، ولد لشكر خان سزاوار خان،سنگه جگَ

 ي باق،عزّت خان  به مخاطبمحمد نور ،ين خان ولد زَ مغل خان،واههکَچه  راجه رام داس،اهتمام خان
 هللا كرم ا،بارهه  سيد عالم، ولد لشكر خانهللا لطف ا، جانسپار خان،قزاق خان  به مخاطبزبك اوبيگ

، برادر رشيد خان٤ داد خان ي هاد،راتهور س دايشه م،داس سيسوديه وكلگ ،ن خان بهادرمردا يولد عل
 ي، حبشوهر خانچ: ي دكني و از امرا ديگر از ارباب مناصب وااليچند  باهللا خواجه عنايت

 تركش يهزار احد  با ديگري و جمع و سادات خاني كوليوالجب دهونيه و  راوي و ربخان سرافراز
دوازده هزار   به اين فوج كه عدد ايشانيتفويض بخشيگر  به بيگقدستور سابق اسٰح  به ويبندوقچبند 

 و ساير داس و امر سنگه هليتَ و راجه بسنگه ي راجه جةعهد  بهيكشيد اختصاص يافته هراول يسوار م
  . شدمقررراجپوتان 

آيند و از اين رو پيوسته  ي افواج سپاه است برنمة فوج هراول كه عمدة از عهدوران دكن چون حيله
 ينگاهبان  به ديگريحفظ اردو و از سو  بهقشون چنداول كه در عقب همه از يكسو  بابر آن سرند كه

 . نداردي از هراولي كمي پاي آن در يساق اين زياده سران چنداولابربنخود مشغول است درآويزند، 
 روزگار ديده و دالوران ة خان افغان را از سپاهيان قرار دادالجرم قرار داد خاطر اقدس آن شد كه مبارز
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 صائب خان ةحكم اين انديش  بهحراست فوج مذكور متعين سازند و  بهاست دهوفرس١ پيكار ةآزمود كار
  شدمأمور خديو زمين ياالمر اعل حسب  سردار دوم خان زمان. ادراك اين سعادت نمودمشاراليه

ه وطنگاه  را كتي و موضع آشهوندمارگَ گشته سرزمين چاحمدنَگَر سمت متوجهساير عسكر ظفراثر  با
 از مردان جنگ را آنجا يد و چنددرآوردست   به در آن موضع واقع استي پرخاشجويساهو

 دارالمرز ي يعننوكَ نگذارد و واليت كَيوجه خال هيچ  به راي آشتيجا هيچها نشانده  نگاهداشته و تهانه
تغلّب بر آن   به شور واقع است از چنگ آن شوريده مغز شوربخت كهيدرياكه همه جا بر ساحل 

 ينفاذ مقرون نموده از پرداخت آنها كماينبغ  به همايون راهةاين دو فرمود٢استيال يافته برآرد و چون 
واال باشد  ة كه در آن سمت سمت وقوع دارد منتظر اشار تاخت واليت عادل خانةپردازد و دربار باز

 عظّام و اصحاب مناصب عظيمه ي امرانيزج و و در اين فوج عمان مدظهور رسان  بهكه بر طبق صدور آن
 ، شاه بيگ خان، خان سيد شجاعت،يلهوه ر بهادر خان: تعيين شدنديطريق كومك  بهبر اين موجب

  وخواجه برخوردارو ٣ راتهورين  س و بهيمراتهوراج هيررِت ِپ،بنديله  سنگهپهار راجه ،ستَر سال راو
 نشَ و ِك محبت خان، ولد شاهرخ مغول،ت دليرهم وبنديله  بهگوان داس، اوزبك خان،حكيم خوشحال

 ي سيد ميرزا،راتهور گنات جي، كرال حبيب خان،چند وك راو تلّي، غلز قطب خان،بهدوريهراو 
 ، سيسوديه عجب سنگه، خلجي حسن قل، بهاني راجه اود،راتهور يام سنگه ِسي، شيران سعيدي،سبزوار

 و ي حبش و آتش خانمالُوجيدكنيان  روشناس و از يها  ديگر از بندهي جهاله و چندديال داس
 و  يوسفي راو و سيدليرو ِن ياجمها  و و رستم راوياجنّ راو ده٤پتَنگ و ي و بيتوجكارطلب خان

 گشتند و هزار سوار از راجپوتان مقرر يهمراه  به ديگري و برخي خان جمال خان و ياقوتاعتبار راو
 ي نيز سمت تعيين يافتند و هراولييگر از احديان تيرانداز و تفنگچو هزار سوار د٥  سنگهجگَترانا 

 و ساير راجپوتان ستَر سال راو تکفّل ةعهد  به جرار رسيديدوازده هزار سپاه  بهاين فوج كه عدد آن نيز
 آثار تهور و ديگر افغانان حميت شعاد بهادر خان  به چنداول شده حمايت قوشوني آزرم خويرزم جو

 .قرار پذيرفت
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 يورد هللا ايهمراه  بهخانان خاِن خان  خان خلف سپهساالر اعظم آصفساالر فوج سيوم شايسته
 ولد  و مير جعفر و سيد عبدالوهاب و سيد ابوالفتحنگرامز خان و راجه ستا يکّهو ١ خان و شيخ فريد

 و ان خانح و فرر خان و سروي بيجاپور راو و سعادت خانت ديگر از دكنيان راوي و برخمير حاج
شش هزار   به جميعجمعيت كه خانان خاِن  ديگر و هزار سوار از تابينان آصف خاني راو و جمعيميدن

 و ك و واليت ناِسيرنگم و سيرنَ جةتقديم خدمت استخالص قلع  بهسوار رسيد و آن سردار ستوده آثار
  بهادر دورانساعت مختاز نخست خان  بهماه ديگر محال اختصاص يافت و در بيست و ششم بهمن

المال تعظيم و تبجيل اندوخته مرخّص  عنايت خلعت فاخره و جمدهر مرصّع و اسب و فيل رأس به
رحمت م  به خانعاطفت خلعت و جمدهر خاصّه و اسب و فيل و شايسته  بهآنگاه خان زمان. شد

مقاصد خود يافتند و ساير   بهگشته رخصت توجهپذير  چاق نوازشبخلعت و جمدهر خاصّه و اسب تو
تفاوت مراتب   به آن سردار شهامت شعار در افواج ثلثه معين شده بودنديهمراه  به عظّام كهيامرا

 .عنايت خلعت و جمدهر و اسب رعايت پذيرفتند  بهمناصب و مقدار اقدار

 سفندارسوانح ماه ا
 در  تأكيد امر مطاعوجود  باهاكوت درون حصاربند مي تا غايت نشيمنهاکه ن آبنابريازدهم آن ماه 

 دآبا  دولتي كه در دو كروهتلوالمرام سمت اتمام نپذيرفته بود كنار حوض قَ حسب آنها مرمت تعجيل
 آب و هوا از ساير محال آن سرزمين امتياز دارد ي و دل كشياعتبار نزهت و صفا و خوش  بهتواقع اس

 آفتاب فروغ اعالم نصرت عالمت گشت و چون آن سرزمين ةمركز رايات ظفرآيات و مهبط انوار ماهچ
 ةخندكه محل آذين و تزيين جشن فر٣نشان گرديد لياقت اين داشت ٢آسمان  بهاين اعتبار   بهدلنشين كه

 مطيع پيرايه بندان آرايش محافل سور و سرور و بزم آرايان احيان يگيت٤الحكم  حسب گردد ينوروز
 يآراستگ  بهپناه  رفعتي سامان طرازان كارخانجات خالفت همانجا تختگاهاتّفاق  بهعيش و عشرت

 طر پسندزينت و زيب خا  بهخاطرخواه ترتيب دادند و بر فراز آن قصب بارگاه عظمت طراز نموده
  .ساختندپذير  دلفريب آرايش
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 و يوبند دةتفرج قلع  به واال صاحبقراني سليمان زمان و ثاني زمين يعنيچهاردهم ماه خديو رو
حساب   به آن حصار رفعت آثار را كهمعظّمم اعتبار غبار مقد  بهافته شتدآبا حصار طلسم پيوند دولت

قدر نيز از آسمان گذرانيده  شير خان  به پيش بودي اين واال حصار چنبرةبرج و بار مقدار هزار باره از
ر حقيقت نظ  به بخشيدند و چون عموم بدايع صنايع آن موقع عجائب آثار غرائب اعماليسمت بيش

 عميق در دل سنگ خارا از نفوذ انديشه مرد خرد پيشه در ي خندقگونه وض آنخ خصوص  درآمدنگر
 كه از دامان كوهسار سركرده و همه جا در جوف كوه يدهد و همچنين راهگذار يمطالب مشكله ياد م

ن در ا تأثير آه سوختگ اينةده چنانچه از مشاهدبرآور رفته رفته سر از گريبان آن که ناند چندا راه بريده
  .رود يدل سنگدالن از ياد م

غايت عجيب و غريب   به مبارك درنظر آن حصار بدايع آثارةات غريببالجمله ساير خصوصيو 
شد چنانچه بر زبان مبارك آنحضرت نموده موضع استغراب و استعجاب و باعث اطراب و اعجاب 

د محمول يرس يمسامع واال م  به توصيف اين قلعي كه در وادي اغراقاتيآوردند كه در اين مدت متماد
اليقين وضوح  طريق عين  بهظهور پيوسته  بهشد الحال كه حقيقت آن از قرار واقع يبر مبالغات شاعرانه م

اند بلكه در بيان دقائق حقائق آن دانايان صرفه  نياورده١جا   بهيافت ظاهر شده كه هزار يك حق مقام
 كه بر زبانهاست كه آن ياند و اين معن ات نرسيده بودهكنه دريافت خصوصي  بهنگاهداشته كوتاه نظران

دهد  ي شهامت مي آن بر اين معنةرفت اكنون مشاهد يم حمل ماعو٢ يوان است و بر خرافاتقلعه كار د
  . مردم اين روزگاريكه همانا كار بشر نباشد، خصوص عمر طبيع

مراد   بهبوس انجمن حضور پرنور  رسيده خود را از آستان از ايلچپورن خاشانزدهم ماه سپهدار
 .طريق نذر از نظر انور گذرانيده منظور نظر عاطفت شد  به هزار مهر و هزار روپيه.خاطر ديرينه رسانيد

  از سوانح اين اوقات
 واقع است و ور چاندة كه در سمت قلعکالمل قالع نظامجهت تسخير   به خان است٣يورد هللاتعين ا

طريق تغلب   بهينوال امقهور در٤ ي رسيد كه ساهوي عرض اعلموقّف  بهچون: که ن آيسبب اين معن
  واقع است استيال يافته و دو قلعهورندنظام كه در ضلع چا يشش حصن حصين از جمله قالع ب بر
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 ه همگنان درآمدتصرف متمردان آن حدود  به ديگرة افتاده و شش باري مفسد١لم هوجدست ابوجهل ب به
اند، چنانچه از فرط كوتاه  شورش و آشوب برآورده  بهاستظهار حصانت آنها پشت گرم گشته سر به

 دراز كردهاهل آن حواشي  ياسباب و اموال و انعام و مواش  بهيها دست تطاول و سرپنجه تعد ينظر
 خان يورد هللا آن فرمان جهان مطاع نامزد ابنابر. رسانند ي آن حدود آزار و اضرار مةساير رعايا و سكن به

انداز   بهز خان را همراه گرفتهتا يکّهدو هزار سوار   با خان جدا شود ومذكور شد كه از فوج شايسته
 .تسخير حصون مزبوره بدان جهت تركتاز آرد

ينوال  اوضوح پيوست كه در  به خانبيست و چهارم ماه مذكور از مضمون عرضه داشت شايسته
 كه در تصرف مردم ساهو٢ جي، رامسي نياز و كوشش احمد خانيقبال حضرت پادشاه اي كارسازبنابر
طفت شمشير عا  به را سلطان مراد بخشبلنداخترگوهر واال ة و در اين تاريخ شاهزاد درآمددست  بهبود

 يگشت و ساماجپذير   رعايتتبچاقعنايت دو اسب   بهخاصّه اختصاص بخشيدند و خان فيروزجنگ
 . ده هزار روپيه نقد انعام يافتيدكن

برادر خرد   با بودهيكار كه در سن هژده سالگ  نابهار بهان پسر ججهي، چون اود ماهبيست و ششم
اختيار نموده بودند قضا را مردم ٣رار ف كارزار چنانچه مذكور شد ةيام ددا از معركسال خود و ِس

 ارادت كامل و اخالص يند و آن عقيدت آيين از رو ايشان را دستگير ساخته نزد او بردکالمل قطب
اين روز آن   مذكور درة از معتمدان خود روانه درگاه واال نموده بود، فرستادي نام»كمال«  با ايشان رايصاف
 خان فيروز  بهد و حضرت پادشاه ديندار پسر كودك آن مخذول رادرآورنظر انور   بهان تيره روز رامدبر

 سنّت ختان سنن و فرائض دين مبين بدو تعليم يو اداجلّت ناظر محل سپردند كه بعد از تلقين كلمه 
يام ددا بهان و ِس ي اودة او شده بود يكجا نگاهدارد و دربارة كه سابقاً حوالپسر بكرماجيت  بانموده

قتل رسانند و چون سرشت زشت آن   را بههردوكنند   فرمودند كه بعد از عرض شهادتين اگر اباقررم
 نهاد شرير آن دو دد گوهر بدمنش ة تخمير خميري مقتضابنابربدطينتان از گل شرك و كفر سرشته بود 

ين سعادت قبول ا  بهورده تندرنيا سررشته جهالت و ضاللت را از دست نگذاشتند و سر بدين اصالً
  .راه حق نگذاشته جان بر سركيش باطل خويش نهادند  به پايانديشاز بد که نندادند چندا در
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 س افروخت وبو زميننور   به از وطن خويش رسيده جبينكالنه زميندار بيهرجب :ميست و هفتب
 . افتخار و اعتبار جاودانه اندوختةمايسر١ آستانه سپهرنشانه ةسجد به

  از وقايع اين تاريخ
 اين ي و سبب صورآهنگ تنبيه عادل خان  بهاز دربار سپهرمدار٢تعيين يافتن فوج عمان موج است 

سرحد   به عقل و تمييز و وصولةپاي  به سال و عدم بلوغيچون آن غنوده خرد از خرد: که ن آيمعن
بهبود كار و ناگزير و  خود غلبه تواند كرد ةخان درمردم   آن مقدار قدرت نداشت كه بركمال هنوز

ه بالفعل مصلحت چانديش آن آن خودرأيان ناعاقبتو عمل تواند آورد   بهوقت بر فرض دريافت آن
  رسيد كه آنيعرض اعل  به آن تاريخبنابررسانيدند،  ي فعل مةپاي  بههدانستند از قو يخويش در آن م

چنانچه آذوقه و ٣اند،   شده و اوسهاودگيردار  زياده سران كوتاه نظر در مقام اعانت و صدد مدد قلعه
  تفرقه اثريجمع  با را ايشان را آماده نموده و خيريت خانداري  حشم و ساير سامان قلعهيخرج

نوشتجات مستظهر و   به مقهور را نيزياند و ساهو  دو حصار فرستادهياف و نواح اطرينگاهبان به
 اطّالعمجرد   بهكومك او نامزد نموده و بندگان حضرت  به بسياريسپاه  با رارندولَهمستمال ساخته 

 مشير خود دانسته ي جهان آرايابديد رأ تنبيه آن غنوده خردان را موافق صويحقيقت اين معن بر
اعتبار پاس ناموس دولت و حفظ   به خصوصي را از چندين رويگوشمال دادن آن سرتابان خودرأ

 از سرداران و امرا و يكه چند اند از اين صورت حشمت و شكوه خالفت واجب و الزم ديده
 نامزد  مهمسركردن اين  بهگزيدهمنصبداران مغول و سادات و افغان و راجپوت و امثال ايشان را بر

 شكن  و صفي خان صفو و شاهنوازي دكن خان و رستم خان و سپهدارساختند مثل سيد خان جهان
 پانصد يهمراه  به ميرآتش را ترين و خليل خان و شير خاننر خان و راو كَي مرتٰض ويخان رضو

 و ي صفوحيدر  پسر ميرزا و نوذر ميرزا رستمةند و مراد كام نبير مهم خاناحداد٤ و يسوار تفنگچ
 رام ي و جي بخاري و سيد لطف علروزافزون  و راجه خان و راجه بهروز و قلعدارراتهور  سنگهيهر

 راو ة نبيرندر سال و ِاي كابل بيگ ولد شاه بيگ خان و يعقوب سنگه و خواجه ابوالبقاوپولد راجه انُ
 و رزهي و شي و چند نامور ديگر و از دكنيان منكوج٥ي اتاعيل خان و اسٰم پسر صفدري و عبدالهادرتَن
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 ي خان و جمعهللا راو و حميدانتسو و يي و كرشناج محلدار خاني و ول ولد فخرالملكخان حسن
تخريب بالد   بهرسيد يده هزار سوار م  به شانجمعيتدادند و همگنان را كه مجموع ديگران همراه 

فوز سعادت اختيار از جمله عسكر ظفرآثار   بهفرموده مأمور و تنبيه و تأديب اهل آن عادل خان
اسب تبچاق و فيل  ير خاصّه و دو و شمشهمرحمت خلعت فاخر  به راسرافراختند و سيد خان جهان

قدر مرتبه   بهسروپا و اسب١ عنايت  بهرا اير همپايان اوسهنگام رخصت نواختند و از اين دست  به
 و خان زمان٢ بهادر  خان دوراناتّفاق  به دادند كهياين دستور دستور  بهرعايت فرمودند و همگنان را

نفاق   مقهور معين شده گوشمال بليغ دهند و نگذارند كه آن دويمدد ساهو  به را كهرندولَهنخست 
 سنگ و آهن آن دو ة گردند و از دست محاوريزا  فتنهاتّفاق  به ضم گشتهجنسيت باهم بنابرپيشه 

يكدم آتش فتنه و فساد برافروزند و چون آن   به شرارت برانگيختهةو شراريكديگر آميزند   بهالقلب يقس
دريغ از نوش خواب غفلت بيدار ساخته باشند آنگاه  زهر آب تيغ بي به يكدم  بهغنوده خردان را

 . در سرتاسر آن سرزمين نگذارندي از آبادانيه نشان درآمدآباد عادل خان واليت  بهطرف سه از

 يالملک  رسيد كه صالح نظامياعل٣ عرض موقّف  به عرضه داشت خانيام ماه اسفندار مذكور ط يس
  راه يافته همه جاي دولتخواهيواد  به بخت كارفرما و اقبال راهنماي ياوربنابر گ وررنّه كُةنگاهبان قلع

 مخذول كه در آن حصن حصين اقامت نموده در يسرمنزل سعادت شتافت و گماشتگان ساهو به
ات و جزئيات امور خصوص در بست و گشاد ابواب و ضبط مداخل و مخارج حصاربند مدخل كلي
 داري جميع اسباب قلعه  با خانه محبوس ساخت و قلعه رايدست آورده دربند  به راي داشتند همگيكلّ

 دولت يتصرف اوليا  به قلعه راةتعلّقو ساير مضافات و محال م ي و حواشي حوالتتسليم نموده پرگنا
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  ٦٩..........................................................:رخواجه شي
  ٣٣٠......................................................:رخواجه طاه

  ٣٤٦................................................:رخواجه عبدالقاد
  ٤٥٤, ٤٤٣, ٤٢٥, ٣٥٩.......:يخواجه عنايت اهللا احرار

  ٤٥٩, ١٣٧, ١٣٤, ١٣٣, ٥٧....................:مخواجه قاس
  ٤١٣, ٤٠٢, ٣٩٦..................................:تخواجه ياقو
   دولت خان§خواص خان
  ٢٣٨, ٢٢٦..............................................:نخيرات خا

  ,١٨٤, ١٨١, ١٧٢, ١٥٩..........:يخيريت خان بيجاپور
٤٥٩, ١٨٥  

  »ذ, د«
  ٨٤.....................................................]:داريوش[دارا 

   داراشکوهشاهزاده محمد,  قادري هندي§داراشكوه
  ٤٥٠, ٤٤٤......................:تدرجن سال پسر بکرماجي
  ٤٥٠, ٤٤٤..........................:تدرگبهان برادر بکرماجي

  ٤٣٤.....................................................:ندرياي تهيوا
  ٧٧..................................................:يدالور خان دکن
  ٤٢١.......................................................:هدلوي كمري
  ١٧٣......................................................:رِدِليپ راتهو
  ,١٥٥, ٥٨......:)خانان پسر آصف خان خاِن(دليرهمت 
١٧٤, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩, ١٦٥, ١٦١, ١٦٠, ١٥٦ ,
٤٥٥, ١٩٥, ١٨٦, ١٨٥, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٦  

  ١٨٤......................................................:هدوتاناگ نات
  ٣٥٠, ٣٤٩, ٣٤٧, ٣٤٦..............:يدوجو نايک گواليار

  ٤٠٣, ٣٩٣, ٣٦٠, ٣٢٦, ٢٢٠, ١٢٨...........:ندولت خا
  ٣٣٢.............................................................:يدهنّاج

  ٤٥٥................................................:هديال داس جهال
   حکيم جماالي کاشي§ديانت خان
  ٤١٦, ٣٧١...............................................:نديندار خا
  ٤٠٢.....................................................:نذوالفقار خا

  »ر«
  ٤٥٩, ٤٢٦, ٣٩٩.............................:هراجه انُوپ سنگ

  ٤٥٨, ٤٥٥, ٤٤٣...............................:نا بهراجه اودي
٣٥٦, ٢٣٩................................................:وراجه باس  

  ٢٢٢.......:هراجه بختاور پسر راجه راج سنگه کَچهواه
  ٤٣٧, ٤٣٤, ٤٣٣............................:وراجه بر سنگه دي
  ١٨١...............................................:هراجه بهادر سنگ

  ٤٠١, ٣٩٩, ٢١٤..........................:هراجه بهارت بنديل
  ٤٥٩........................................................:راجه بهروز

  ,٣٣٦ ,٣٣٥, ٣٣٣, ٣٢٥, ٢٢٠, ١٣١..:سراجه بيتَهل دا
٤٥٤, ٤٣٣, ٤١٦, ٣٩٤, ٣٩١, ٣٧٧, ٣٤٠, ٣٣٩  

  ٤٢٢, ٤٠١...................................:وراجه بير سنگه دي
  ,١٨٢, ١٧٨, ١٧١, ١٦٩...........:هراجه پهار سنگه بنديل

٤٥٥, ٣٩٨, ٣٣٣, ٣٢٥, ١٩٩, ١٩٥, ١٩١, ١٩٠  
  ,٤٠١, ٣٩٩, ٣٩٦, ٥٥........:هراجه ججهار سنگه بنديل

٤٢٧, ٤٢٦, ٤٢٣, ٤٢١, ٤٢٠, ٤١٩, ٤١٤, ٤١٣ ,
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٤٤١, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧, ٤٣٣, ٤٣٢, ٤٣١, ٤٢٨, 
٤٥٨, ٤٥٠, ٤٤٣  

  ٣٦١....................:)زميندار کانگره(راجه جگَت سنگه 
  ١٤٨.....................................:نراجه جگَت سنگه مهي

گَت سنگه ولد راجه باس٣٥٦, ٢٣٩.............:وراجه ج  
  ٣٥١....................................................:يراجه جوگو

  ,٣٣٧, ٣٣٦, ٣٣٤, ٣٣٣, ٣٢٦............:هجي سنگراجه 
٤٥٤, ٣٦٨, ٣٦٧, ٣٥٩, ٣٤٣, ٣٣٩, ٣٣٨  

  ٢٢٥...................................:هجي سنگه کَچهواهراجه 
  ,٣٣٩ ,٢٢٠.......:س راجه بيتَهل داجي سنگه ولدراجه 

٤٥٤, ٣٤٠  
  ١٤٨, ٦٤.....................:هجي سنگه ولد مها سنگراجه 

  ,٤٢١, ٤٠٢, ٤٠١, ٣٩٩..........:هراجه ديبي سنگه بنديل
٤٣٣, ٤٢٢  

  ٢٢٢...................................:هراجه راج سنگه کَچهواه
  ٣٥٠..........................................:هراجه رام چند بگَهيل

  ٤٥٤.....................................:هراجه رام داس کَچهواه
  ٢٢٠.....................................:يراجه رام داس گواليار
  ٤١٦, ٢١٦......................:ج مهاراراجه راي سنگه پسر

  ٤٥٩, ٣٣٣, ٣٢٥, ٢٢٠.......................:نراجه روزافزو
  ٤٠٠, ٣٣٦, ٣٢٥, ١٨١, ١٧٨..............:وراجه سارنگدي

  ,١٨٢, ١٨١, ١٧٨, ٨٩, ٨٨...........:هراجه سنگرام سنگ
٤٥٦, ٤٤٥, ٤٢٨, ٣٢٥, ٢٢٢, ٢٠٢  

  ٣٤٩, ٣٤٧...................................:هراجه كَهيرت سنگ
  ,٣٦١, ٣٢٥, ١٢٧, ١٢٦.......:هراجه گَج سنگه کَچهواه

٤٥٤, ٤٤٦, ٤٢٦, ٣٩٩, ٣٩١  
  ٣٤٥..................................................:رراجه مان تَونو
  ١٤٨, ٦٤...........................................:هراجه مان سنگ

  ٤٤٣..............................................:وراجه نر سنگه دي
  ٣٥٩.......................................:هراجه نهار سنگه بنديل

  ٤٥٥, ٢٢٦, ١٩١..............................:هرانا جگَت سنگ
  ٤٥٠, ٤٤٤, ٤٤٣..:)زن راجه نر سنگه ديو(پاربتي راني 

  ١٨٧..........................................................:هراو بوهتي
  ٤٥٥, ١٩٢, ١٦٩.................................:دراو تلّوك چن

  ٤٥٢, ١٩٦, ١٩٥, ١٨٣, ١٦٦.........................:اراو دود
  ٤٥٥.......................................................:يراو دهنّاج

  ٤٥٩, ٤٥٤, ٤٥٢, ٤٤١, ٣٩٩, ٢٢٠................:نراو رتَ
  ,١٧٤, ١٧١, ١٦٦, ١٦٤, ١٥٧, ١٥٦........:لراو ستَر سا
٣٤٣, ٣٣٩, ٣٣٧, ٣٣٣, ١٩٣, ١٩٢, ١٨٣, ١٨٢ ,
٤٥٥, ٤٥٢, ٣٥٩  
٣٤٣, ٣٣٧, ٣٢٥, ١٩٢, ١٨٣, ١٨٢, ١٧٤......:نراو كَر,  
٤٥٩, ٣٩٨  
  ٤٥٦..........................................................:وراوت را

  ٤٥٤..................................................:هربي راو دهوني
  ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢٣.........................................:ادرتناي د

  ٢٢٩......................................................:نرحمت خا
  ,٣٧١, ٢٣٤, ٢٣٣, ٢٢٧, ٥٥.............:يرستم خان دکن

٤٥٩, ٤٤٦, ٤١٦, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٧٧  
  ٤٥٥...........................................................:ورستم را

  ٤٥٩, ١٣٢, ١١٥, ٨١................:يميرزاي صفورستم 
  ٣٣٦, ٣٣٣, ٣٢٦, ٣٢٥..............................:نرشيد خا

  ٤٥٤, ٣٩٩, ٢٢٠, ٦٣...................:يرشيد خان انصار
  ٣٣٦.........................................:نخانا رشيد خان خاِن

الدوله اسالم ة عمد§م خان ميربخشيالدوله اسال رکن
  خان ميربخشي

الدوله اسالم خان ة عمد§الدوله اسالم خان رکن
  ميربخشي
  ٣٢٩..................................................:يرگُهناتهه بهار

  ,١٧٧ ,١٧٦, ١٧١, ١٦٥, ١٦٤, ١٥٩, ١٥٦, ١٥٥....:هرندولَ
١٩٤, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٦, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١ ,
٤٦٠, ٤٥٩, ٣٣٦, ٣٢٦, ٢١٢, ٢٠٤, ٢٠٣, ٢٠٢, ١٩٩  

٤١٢, ٤١١..................................:يوپ چند گواليارر  
  ٣٩٩....................:هروپ سنگه نبيرة جگنات کَچهواه

  ٣٢٤............................................:شرومي خان ميرآت
  »ز«

  ٣٧٧....................................................:نزبردست خا
  ٤٥٤...........................................................:نزَين خا
  ٢٢٤...................................................:يالدين عل زين
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  ٢٧١.......................................................:نالعابدي زين
  »س«

  ٤٥٤.......................................................:نسادات خا
  ١٦٦........................:)برادر بکهوجي کهاتکا(ساماجي 

  ٤٥٨....................................................:يساماجي دکن
   ساهوي بهونسله§ساهو

  ,١٥٥, ١٥٤, ٧٧, ٧٦, ٧٥..................:هلساهوي بهونس
١٩٤, ١٩٠, ١٨٦, ١٨٣, ١٦٦, ١٦٤, ١٥٩, ١٥٦ ,
٤٥٢, ٤٤٨, ٣٦٦, ٣٢٨, ٣٢٦, ٢٠٤, ٢٠٣, ١٩٩ ,
٤٦٠, ٤٥٩, ٤٥٨, ٤٥٧, ٤٥٥, ٤٥٤  

  ٤٥٩, ٤٥٧, ٤٠٤, ٣٩١, ٢٣٧, ٢٣٤..........:نسپهدار خا
  ٣٧٠, ٩٦...................................................:مستي خان

  ٤٥٤, ٣٦٠.............................................:نسرافراز خا
  ,٣٧١, ٣٦٠, ٢٢٢...........:نسردار خان خلف لشکر خا

٤٣٨, ٣٩٩  
  ٥٥.................................:نسرفراز خان پسر لشکر خا

  ٤٥٦.........................................................:نسرور خا
  ٤٥٤, ٢٤٢, ١٣١, ٧٤.......:نسزاوار خان ولد لشکر خا

  ٤٥٦......................................:يسعادت خان بيجاپور
  ,٢٤٢, ٩٢, ٨٥, ٧٤..........:)کابل دار صوبه(سعيد خان 
٣٧٠, ٣٦٥ ,٣٦٤  

  ٤٥٥......................................................:يسعيد شيران
  ٣٨١, ٣٧٩, ١٥٠, ١٤٢, ٥٧................:يسعيداي گيالن

  ٣٤٧, ٣١٣ ,٣١٢, ٢٧٤, ٢٥٩, ٢٤٦, ١٨٢, ٨٤, ٦٨..:رسكند
  ٣٤٧.....................................................:يسكندر لود
  ٥٧...........................................................:نسالح خا

  ,٩٤, ٩٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٣٧٣, ٢٢٧..........:سلطان پرويز
١٠٢, ٩٧  

  ٣٩٣, ٣٩١, ٣٧٤.......................:هسلطان سليمان شکو
  ٢٠٩.............................................:غسلطان محمد تغل
  ,١١٩, ١١٤, ١١٣, ٩٩, ٨١..........:عسلطان محمد شجا

٤٠٦, ٣٩٠, ٣٨٩, ٢٢٤, ٢١٩, ٢١٧, ١٤٧, ١٤٦  
  ,٢٣٨, ٢٢٦, ١٤١, ١٤٠......:کملال سلطان محمد قطب

٤٥٨, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٧  

  ,٢٧٣, ١١٨, ٩٩, ٦٢............:شسلطان محمد مراد بخ
٤٥٨, ٣٨٩, ٣٧٠  

  ٣٦٤...........:دميرزاي بن ميرزا پير محمسلطان محمد 
  ٢٣١...........................:نسليم خان پسر شير خان تري

  ٣٧٩ ,٣٠٠ ,٢٩٢, ٢٨٨, ٢٨٥, ٢٨١, ٢٦٣.....:)ع(سليمان
  ١٤٣..............................................................:نسليما

  ٤٢٠, ٤١٤, ٤٠١, ٣٩٨, ٣٧٦...............:يسندر ِكب را
  ٤٥٥..............................................:رِسيام سنگه راتهو

  ٤٥٦......................................................:حسيد ابوالفت
  ٣٣٨...................................................:يسيد ابوالمعال
  ٩٣.........................................:هالدين باره سيد جمال

  ٧١.................................................:هسيد حسن کمون
  ٢٤٦..................:هسيد حسين ولد سيد دلير خان باره

  ,٣٣٣, ٢٢٣, ٢٢٠, ١٢٨, ٩٢, ٥٦........:نسيد خان جها
٣٨٩, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٣٥, ٣٣٤ ,
٤٣٨, ٤٣٦, ٤٢٧, ٤٢٦, ٤٢٠, ٤١٥, ٤٠٠, ٣٩٩ ,
٤٦٠, ٤٥٩, ٤٤٦  

  ٢٤٦, ٨٦....................................:هسيد دلير خان باره
  ,٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٣, ٧٣..........:هشجاعت خان بارهسيد 

٤٥٥, ٤٤٦, ٣٧٢  
  ٢١٤................................................:نسيد صدر جها
  ٤٥٤, ٤١٦, ٣٧١, ٣٢٦, ٢٢٠..............:هسيد عالم باره
  ٤٥٦.................................................:بسيد عبدالوها

  ٢٠٢, ٢٠٠, ١٨١, ١٧٨, ١٧١, ١٦٩..:هسيد عالول باره
  ٤٤.............................................................:رسيد عم

  ٤٥٩, ٤٠٣, ٣٧١, ٢١٠............:يسيد لطف علي بخار
د محم٤٤٣.........................................................:دسي  

  ,٢١٢, ١٧٢, ١٧١, ١٥٦, ١٥٥, ٥٩...:نسيد مرتٰضي خا
٤٥٩, ٣٦٧, ٣٤٤, ٣٣٩, ٣٣٣, ٣٢٥, ٢١٤  

  ٤٥٥........................................:يميرزاي سبزوارسيد 
  سيد مرتٰضي خان §سيد نظام

  ٣٢٨ ,٣٢٧, ٣٢٤...................................:نسيدي فرحا
  ٤٥٥....................................................:فسيدي يوس
  ٤٠٤, ٣٩١ ,٢٢٢, ٢١٧, ٥٧.:)آباد دار اله وبهص(سيف خان 
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  »ش«
  ٣٦٤...................................................:مشاد ملك خان

  ٣٠١, ٢٢٩.............................:نشافي پسر رحمت خا
  ,٢٢٢, ٢١٤, ٢١٣, ٢١١, ٤٥........:يشاه بيگ خان کابل

٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٩, ٣٣٦, ٣٣٤, ٣٣٠, ٣٢٨, ٢٢٤ ,
٣٩٨, ٣٩٧, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٦٧, ٣٥٨, ٣٥٥, ٣٤٤ ,
٤٢٦, ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢١, ٤٢٠, ٤١٥, ٤٠١, ٤٠٠ ,
٤٤٤, ٤٤٣, ٤٤٢, ٤٤١, ٤٣٩, ٤٣٦, ٤٢٨, ٤٢٧ ,
٤٦٠, ٤٥٩, ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٣, ٤٥٠  

   سلطان محمد شجاع§شاه شجاع
  ٢٣٨, ١٣٤, ٤٥...........................................:يشاه صف
  ١٣٤, ١١٣, ٤٥..........................................:سشاه عبا

  ,٤٩, ٤٣.......:دالدين محم ابوالمظفّر شهاب, شاهجهان
١٤٦, ١٤٥, ١٢٤, ١٢٢, ١٢٠, ١١٢, ١٠٦, ٥٢ ,
٢٣٣, ٢٣٢ ,٢١٨, ٢١٦, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٦, ١٨٥ ,
٣٨٠, ٣٧٨, ٣٦٩, ٣٥٨, ٣٠٦, ٢٩٢, ٢٧٧, ٢٦٣ ,
٤٥٧, ٤٤٦, ٤٢٥, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨١  

  ,٩٣.........:نخانا شاهنواز خان بن عبدالرحيم خان خاِن
٤١٢, ٤٠٦, ٤٠٤, ٢٢٧, ١٢٨  

  ,١٣٢...:يالصدق ميرزا رستم صفو شاهنواز خان خلف
٤٥٩, ٤٤٦, ٢٥١  

  ٣٤٥...................................:)معبود هنود(شري ِكشَن 
  ,١٦٠, ١٥٥, ٥٨..............:نن پسر خان زماشكراهللا خا
١٧٢  

  ٤٣٠.....................................................:بشكراهللا عر
  ٢٢٤..................:يالدين ولد نظر بهادر خويشگ شمس

  ٤٠١, ٣٨١...........................................:لشيخ ابوالفض
  ١٩٤................................................:نالدي شيخ برهان
  ٣٦٣.........................................................:لشيخ بالو
  ٤٣٠...........................................................:رشيخ دبي

  ,٣٧١, ٨٥, ٧٩............:نالدين خا شيخ فريد ولد قطب
٤٥٦, ٤١٦, ٣٩٢, ٣٩٠  

  ٣٥٢.........................................:يشيخ محمود گجرات
  ٢٥٩..........................................:يبغدادشيخ مؤمناي 

  ,٥٩, ٥٧, ٥٦, ٥٣, ٤٩, ٤٦, ٤٥, ٤٤.....:نشير خان تري
٩٤, ٨٦, ٨٣, ٨١, ٧٥, ٧٤, ٦٨, ٦٥, ٦٣, ٦٢, ٦٠ ,
١٩٣, ١٨٨, ١٧١, ١٠٤, ١٠٠, ٩٩, ٩٨, ٩٧, ٩٦ ,
٢٢٩, ٢٢٢, ٢١٤, ٢١١, ٢٠٨, ٢٠٦, ١٩٧, ١٩٥ ,
٢٨٠, ٢٧٨, ٢٦٦, ٢٦٤, ٢٤٦, ٢٣٨, ٢٣٦, ٢٣١ ,
٣٤٨, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٢٢, ٣٢٠, ٣١٣, ٣٠٨, ٢٨٤ ,
٤٢٨, ٤٢٦, ٤١٦, ٤١٥, ٣٩٩, ٣٧٨, ٣٥٧, ٣٥٢ ,
٤٥٩, ٤٥٧, ٤٥٣, ٤٤٤  

  ٩١.......................................................:نشيرانداز خا
  ٤٥٩, ٣٣٣, ٢٢٠......................................:نشيرزه خا

  »ص«
  امير تيمور لنگ,  تيمور کورکان§صاحبقران اعظم
الدين  ابوالمظفّر شهاب,  شاهجهان§صاحبقران ثاني

  محمد
الدين  ابوالمظفّر شهاب, شاهجهان §صاحبقران دوم

  حمدم
  امير تيمور لنگ,  تيمور کورکان§صاحبقران معظّم

  ,٢٢٣, ٢٢٠, ١١٥, ٨٢, ٦٤.......:يصادق خان ميربخش
٣٦٥, ٢٥٤  

  ٣٣٣...............................................:رصالح بيگ جالي
  ٤١٣......................................:يصالح خواجه جويبار

  ٦٩...........................................................:وصالح كنب
   خواجه قاسم§صفدر خان

  ٤٥٩, ٣٢٦, ٨٤.....................:يشكن خان رضو صف
  ٢٢٩......................................................:رصوفي بهاد

  »ظ, ط, ض«
  ٤٠٣..............................................:نضياءالدين حسي

  ٢٢٣.........................................................:نطالب خا
  ميرزا ابوطالب................:ي كليم همدان§طالباي کليم

  ,١٢٧, ١٢٢, ١٢٠, ٦٤......:دار کشمير صوبه(ظفر خان 
٣٠٦, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤, ٢٥٣, ٢٥١, ٢٣٣  

  »غ, ع«
  ,١٥٩, ١٥٨, ١٥٤, ١٤٠, ٨٤, ٨٣, ٥١..........:نعادل خا
٣٢٣, ٢١٢, ٢٠٠, ١٩٣, ١٨٥, ١٨٤, ١٧١, ١٦٣ ,
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٤٥٤, ٤٤٧, ٤٣٠, ٣٣٨, ٣٢٨, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٢٤ ,
٤٦٠, ٤٥٩, ٤٥٥  
  ١٨٦...............................................................:عباداهللا

  ٥٩, ٥٧...................:نعبدالحق برادر علّامي افضل خا
  ٣٦٥, ٢٢٣, ٢٢١:يعبدالرحٰمن ولد صادق خان ميربخش

  ٤١٢, ٤٠٤, ٣٩٤, ١٢٨, ٩٣.:نخانا عبدالرحيم خان خاِن
  ٤١٣...............................:يعبدالرحيم خواجه جويبار
  ٥٤.......................................:نعبدالرزّاق ولد امير خا

  ,٢٠٤, ١٥٤, ٥٢, ٤٤...........:ن پسر فتح خاعبدالرسول
٣٩٠, ٢٠٥  

  ٣٧٠, ٣٦٥.....................:شعبدالقادر پسر احداد ددمن
  ٣٥٣............................................:يعبدالقادر مانکپور

  ,١٢٨, ١٢٥, ٩١, ٥٦.....:گعبداهللا خان بهادر فيروزجن
٣٩٣, ٣٩١, ٣٩٠, ٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٤, ٣٥٩, ٣٣٠ ,
٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢١, ٤٢٠, ٤١٥, ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٩٤ ,
٤٤٥, ٤٤٤, ٤٤٢, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٢٨, ٤٢٧, ٤٢٦ ,
٤٥٨, ٤٥١, ٤٥٠  

  ١٨٧.....................................................:يعبداهللا سواي
  ٤٠٢..................................................:رعبداهللا ميرشکا

  ٢١٥.........................................:نعبداهللا ولد قاسم خا
  ٤٥٥, ٣٢٥...............................:هعجب سنگه سيسودي
  ٧٨, ٧٧........................................:معجم ولد مير قاس

  ٣٧٧......:گعرب خان برادرزادة عبداهللا خان فيروزجن
  الدين محمد ابوالفتح جالل,  اکبر شاه§آشياني عرش

   نور محمد§عزّت خان
  ,١٢٣, ١٠٧, ١٠٤, ٨٢, ٥٩, ٥٧.......:ناعلّامي افضل خ

٣٠٥, ٢٨٢, ٢٥٩, ٢٥١, ٢٢٧, ٢٢٦, ٢٢٥, ١٣٥ ,
٤٣١, ٤٠٥, ٣٩١, ٣٦٩  

  ١٩٨.........................:)برادرزادة عنبر عادل خان(علي 
  ٤٢٦, ٤٢٥.........................:گعلي اصغر ولد جعفر بي

  ٤٠٥......................................:)حاکم بصره(علي پاشا 
  ١١٣...........................................................:نعلي خا
  ١٨٩............................................................:رعلي شي
  ٤٥٠............................................................:يعلي قل

  ,٤٦, ٤٥......:کمردان خان پسر گنج علي خان زي علي
٤٥٤, ٢٢٠  
الدوله اسالم خان ة عمد§الدوله اسالم خانةعمد

  ميربخشي
  ,٧٧, ٤٨, ٤٧...........:يالدوله اسالم خان ميربخشةعمد

٢٥٧, ٢٥٢, ٢٥١, ٢٢٩, ٢٢٧, ٢٢٤, ٢٢٣, ١١٣ ,
٣٩٣, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٧٧, ٣٧١, ٣١٠  
الدوله ة عمد§الملک اسالم خان ميربخشيةعمد

  اسالم خان ميربخشي
  ,٣٧١, ٢٥٩, ٢٥١, ٢٢٧, ٥٨.:ن شايسته خاالملکةعمد

٤٥٨, ٤٥٦, ٤٥٣, ٤٣٦, ٤١٦, ٤١٥, ٣٩١, ٣٧٧  
  ,٢٤٨, ٢٤٤, ٢٤٢, ٢٤١, ٥٥....:نالملک وزير خاةعمد

٣٧٠, ٣٦٥, ٣٥٧  
  ٢١٥, ٦٩...................................................:عنايت اهللا

  ٥٥...................................................:يعنايت اهللا يزد
  ٣٢٤, ٢٠٨, ١٥٤, ١٣٩, ٧٥, ٥١........:يعنبر خان حبش
  ٢٠٥, ١٩٨, ١٩٦...............................:يعنبر عادل خان

  ١٧٣..........................................................:لعنبر کما
  خانان  آصف خان خاِن§الدين علي آصف خان غياث

  ٣٣٠, ١٢٨........:)برادر عبداهللا خان بهادر(غيرت خان 
  »ف«

  ,٦٠, ٥٢, ٥١, ٤٤.......:يفتح خان پسر عنبر خان حبش
١٦٢, ١٦١, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٤, ١٣٩, ٧٦, ٧٥ ,
٢٠٤, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٤, ١٨٩, ١٨٤, ١٧٥, ١٦٣ ,
٤١٧, ٢٢٣, ٢١٤, ٢١٢, ٢١١, ٢٠٦  

  ٤٦٠..............................:)پدر حسن خان(فخرالملك 
  ٧٧....................:نفخرالملك پسر ياقوت خداوند خا

  ٢٥١, ٤٤..................................................:نفدائي خا
  ٣٠٤.....................................:اسر فراست خان خواجه

  ٤٥٦.......................................................:نفرحان خا
  ظهيرالدين محمد,  بابر شاه§مكاني فردوس
  ٣٢٢, ٢٥٣, ٢٠٨, ١٨٢......................................:دفرها

  ٢١٢, ١٨٣, ١٦٨, ١٦٤.............................:يفرهاد دکن
  ٣٦١, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٣٦...................................:نفريدو
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  ٤٥٨, ٤٥٠, ٣٩٢, ٣٩٠..............................:نفيروز خا
  ٢١٦........................................:اسر فيروز خان خواجه

  ٨٤.....................................................:يفيلقوس روم
  »ق«

  ,٥٩, ٥٢........:هشاهزاده محمد داراشکو, قادري هندي
٣٠٩, ٢٩٢, ٢٤٠, ١٤٦, ١٢٣, ٩٤, ٩٣, ٨١, ٨٠ ,
٤٠٢, ٣٩٣, ٣٩١, ٣٨٩, ٣٥٧  

  ٢١٥, ١١١, ٧٨, ٦٨, ٦٥.:)دار بنگاله صوبه(قاسم خان 
  ٧٧.......................:)وکيل خان زمان(قاضي ابوالفضل 

  ٤١٦, ٢٢٤, ١٢٨..........:يقاضي محمد سعيد گرهرود
  ١٠٢.................................:)محمد اسلم (ةالقضّا قاضي

  ٣٨٠, ٢٦٨, ٩٢, ٧٩..:نحاجي محمد جا, قدسي مشهدي
   باقي بيگ اوزبک§قزاق خان

  ٤٥٤, ٣٢٦, ٢٢٠...........................:رقزلباش خان افشا
  ٤٥٥................................................:يقطب خان غلز

  ٣٩٠, ٣٧١, ٨٥, ٧٩...........................:نالدين خا قطب
  الملک  سلطان محمد قطب§الملک قطب

  ٤٥٩, ٤٣٦, ٣٩٩, ٣٧١, ٣٢٨, ٧٩.............:نقلعدار خا
  ٣٥٨, ٢٤٧, ٢٤٣, ٥٩, ٥٨, ٥٧....................:نقليج خا

  ٢٢٠................................................:يقمر خان قزوين
  »ک«

  ٤٥٥.....................................................:نكارطلب خا
  ٢٢٣.............................:نكاظم بيگ عمزادة طالب خا

  ٣٣٩.........................................................:تكاكا پنِد
   جگنات کالونت§ِكب راي کالونت

  ٣٩٩...........................:هرپا رام پسر راجه انُوپ سنگِك
  ٤٦٠...........................................................:يكرشناج

  ٤٥٤, ٢٢٠..............:رمردان خان بهاد عليكرم اهللا ولد 
  ٣٦٧............................................................:نكرم خا

وريهد٤٥٥..............................................:هِكشَن راو ب  
وريهد٣٩٩, ١٨١, ١٧٨.........................:هِكشَن سنگه ب  

  ٢٠٠........................................................:تِكشنا پنِد
  ٣٢٦......................................................:وِكشناجي دي
  ٢٣٠, ٢٢٦...............................................:كليان جهاال

  ٦٠...................................................:])ع(موٰسي[كليم 
  ,١٥١, ١١٨, ١٠٣...........:بميرزا ابوطال, كليم همداني

٤٣٥, ٣٨٠, ٢٧٤, ٢٦٨, ٢٣٣  
  ,١٨٣, ١٧٠, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٥.........:هي بهونسلكهيلوج
١٩٧, ١٩٦  

  »گ«
  ٨١...........................................................:نگراگيراقا

  ٤٣٣.................:)برادر راجه بيتَهل داس(گردهر داس 
  ٥٨.................:نخانا پسر آصف خان خاِن(گرشاسب 

  ٤٥.............................................:کگنج علي خان زي
  ٤٠٨.................................................:يگُوجر گواليار

  ٤٥٤, ٤١٦................................:هگوكل داس سيسودي
  »ل«

  ,٣٧٧, ٣٦٠, ٢٤٢, ١٣١, ١٢٢, ٧٤, ٥٥.......:نلشكر خا
٤٥٤  

  ,٣٩٤....:نخانا لشكرشكن خان پسر شاهنواز خان خاِن
٤٠٤  

  ٤٥٤, ١٣١, ٧٤....................:نلطف اهللا ولد لشکر خا
  ٣٧١..........................................:يلطيف خان نقشبند

  ,١٥٥, ٥٨........:)خانان پسر آصف خان خاِن(لهراسب 
١٧٨, ١٧٧, ١٧٦, ١٦٥, ١٦٤, ١٦١, ١٦٠, ١٥٦ ,
٣٢٨, ١٩٩, ١٩٨, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٤, ١٨٧, ١٨٦ ,
٣٣٩, ٣٣٤, ٣٢٩  

  »م«
الدوله اسالم خان ة عمد§دوله اسالم خانال مؤتمن

  ميربخشي
  ,٣٩٨, ٣٦٧, ٣٥٩, ٢٢٠.......:نمادهو سنگه ولد راو رتَ

٤٥٤, ٤٥١, ٤٤٣, ٤٤١, ٤٠٩, ٣٩٩  
  ,١٨٥, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٢, ١٧٠, ١٥٩..:همالُوجي بهونسل

٤٥٥, ٤٥٢, ٣٦٧, ٣٣٤, ٣٣٣, ١٩٦, ١٩٥, ١٨٧  
  ,١٩٢, ١٩١, ١٨٢, ١٧٤, ١٦٦, ١٥٥............:نمبارز خا
٣٧١, ٣٦٧, ٣٥٩, ٣٣٩, ٣٣٧, ٣٢٦, ٣٢٥ ,١٩٥ ,
٤٥٤, ٤٥٢  

  ٤٥٤, ٣٣٣, ٣٢٥............................:يمبارك خان نياز
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  ٤٥٥........................................................:نمحبت خا
  ٤٦٠, ٢٤٧, ٢٢٥, ٢٠٤, ٢٠٣..........:يمحلدار خان دکن

  ١٩٨......................:)برادرزادة عنبر عادل خان(محمد 
  ٦٠...........................................................:يمحمد تق

  ١٢٨..........................................:يمحمد حسين جابر
  ١٢٦........................................:يمحمد حكيم کاشغر
  ٣٥٩..............................................:يمحمد رشيد کابل

  ٣٩٣, ٣٩٢......................................:يان رازمحمد زم
  ٣٩٣...........................................:يمحمد صالح اشهر
  ,٦١, ٥٩, ٥٧, ٤٨.......:)ايلچي ايران(محمد علي بيگ 

٣٥٨, ١٣٦, ١٣٤, ٧٤  
  ٢٥٨, ٢٥٧........................]:طهراني[محمد قلي سليم 
  ٢٦٤..................................................:يمحمد کشمير

  ٢٩٧...............................................................:دمحمو
  ٤٤٢............................................:يمحمود بيگ خواف

  ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥..............:)بان کالنَه قلعه(محمود خان 
  ٣٩٩.........................................................:نمختار خا
  ٤٣١, ٤٣٠, ٢٤٧, ٢٤٣...........................:نمخلص خا

وريهد١٧٨...........................................:همدني سنگ ب  
   سلطان محمد مراد بخش§مراد بخش
  ,٢٠١, ١٩٩, ١٩٦, ١٩٥, ١٩٤, ١٩٣........:تمراري پنِد
٣٤٠, ٣٣٧, ٣٢٦, ٢١٢, ٢٠٢  

  ٤١٩, ٤٠٣, ٣٩٤, ٣٦٥, ٢٥١, ١١٣.....:نمرشد قلي خا
  ٢٨١...........................................................:ممريم دو
  ٤٠٥, ٤٠٤, ٣٤٢, ٢٩٠, ٦٠..............:])ع(عيٰسي[مسيح 
  ٢٨٨, ٢٨١, ٢٦٧, ٢٦٠, ٦٦.............:])ع(عيٰسي[مسيحا 

  ١٦٩, ١٦٦.............................................:نمصطٰفي خا
  ٣٢٦.........................................:نمصطٰفي خان ترکما

  ,١٨٩, ١٥٧, ٨٩, ٧٨, ٧٧........:)پسر خان زمان(مظفّر 
٣٣٦, ٢٣٧, ١٩٢  

  ٥٧..............................................:يمظفّر خان معمور
  ٦٣, ٥٧, ٥٥.............................................:نمعتقد خا
  ٤٥٠, ٣٩٢, ٢٥١, ٦٥, ٦٣, ٥٥.................:نمعتمد خا
  ٦٩........................................:)زمينداِر بنگاله(معصوم 

  ٩٢................................:)نينحاکم غز(معصوم کابلي 
  ٧٨, ٧٧....................................:ممعصوم ولد مير قاس

  ٤٥٤.....................................:نمغل خان ولد زَين خا
  ٣٧٢, ٥٧.................................................:نمقرب خا
  ,٤١٦, ٣٧٧, ٢٢٦, ٢٢٤, ٥٩, ٥٧............:نمکرمت خا
٤٤٧, ٤٣٦, ٤٣٣, ٤٣٢, ٤٣١  

  ١٣٠..............................................:يملّا حسن قباديان
  ٦٤.................................................:يملّا حيدر خصال

  ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٧, ٨٣.............:يملّا عبداللّطيف گُجرات
  ٦٢.............................................................:ملّا ميرك

  ٥٢...............................:نلف اعظم خاملتفت خان خ
  ,١٠٢, ٩٨, ٩٥, ٨٢, ٨٠, ٦٠, ٥٢..............:لممتاز مح
٤٥١, ٣٩٤, ٢٤٧, ١٤٥, ١٤٢, ١١٦  

   ممتاز محل§ممتازالزماني
  ١٨٩.....................................:)وکيل رندولَه (منساجي
  ,١٨٩, ١٥٧, ٨٩, ٧٨, ٧٧......:)پسر خان زمان(منصور 
٣٣٦, ٢٣٧, ١٩٢  
  ٤٥٩............................................................:يمنكوج

  ٣٣٨, ٣٣٧................:)برادر مراري پنِدت(مودهوجي 
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This Padshanama was written after the compilation of Mohammad 
Amin Qazwini’s work, also called the Padshahnama. Therefore, Jalaluddin 
Tabatabayi followed his style in every respect and recorded the events in 
chronological order where solar as well as lunar calendars have been used. 

In the Padshahnama of Jalaluddin Tabatabayi, flowery literary style is 
dominant over the historical events. The language used is quite ornate; the 
style of the chronicle writers at the court of the Safavids, and this can be 
considered one of the specimens of the ornate composition of that period. 

This book is being published with the purpose of making Persian 
language more popular and to revive the precious treasure of literature and 
historical records produced in this language. This would help effectively in 
maintaining and strengthening the historical and cultural relations between 
the two countries, Iran and India. That would also strengthen the deep-
rooted relations between the two countries. 

I would like, at the end, to pay my thanks with reverence to Dr.Yunus 
Ja‘ffery, who took the task of editing this work. I also pay my thanks to 
Dr. Ali Reza Ghazveh, the director of the Research Centre of Iran Culture 
House, New Delhi, who supervised the work wholeheartedly with careful 
attention. 

Dr. Karim Najafi Barzegar 
Cultural Counseller 
Embassy of Islamic Republic of Iran 
New Delhi 
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made. Among the versifiers who took this job the first was Mirza Abu-
Talib Kalim of Kashan, the poet laureate at his court. He completed this 
work in Kashmir in 1047 A.H./1637 A.D. 

The other poet who undertook this task was Haji Mohammad Jan Qudsi 
of Mashhad. He started the work under the Zafar Nama-i-Shahjahani or 
the Zafar Nama-i-Shahjahan. But the work remained incomplete due to his 
death in 1056 A.H./1646 A.D. 

Another poetic composition related to Shahjahan’s period is the Āshob-
i-Hindustan by Mulla Baheshti, the tutor of Sultan Murad, the youngest 
son of the emperor. He composed the events of the reign of Shahjahan 
along with the conflict of his four sons to capture the throne. 

The present work of Jalaluddin Tabatabayi is one of books on 
history based on the court chronicles of Shahjahan. This was written 
before the compilation of the ‘Amal-i-Saleh by Mohammad Saleh Kambo, 
who not only appreciated this work of Jalaluddin Tabatabayi, but also 
quoted many passages by admiring the main features of the prose style of 
him and says: 

Mirza Jalaluddin Tabatabayi of Yazd, in writing prose, has 
miraculous hand as that the white hand of Mosas. In composition and 
correspondence has innovated such a novel style that has given fresh 
life to the art of speech. He is skilled in creating meanings and 
highly profound in producing the new thought contents. In the art of 
setting lexical gems, the jeweler is unskillful. In the field of 
philosophical thought Avicenna has no worth before him. He 
acquired knowledge of subjects at Isfahan, raised himself high on the 
grades of learning. In the year 1040 A.H. made up his mind to 
proceed to Hindustan, the land of paradisiacal signs, the surface of 
which is as high as the heaven and is beautiful like rose garden on 
the earth, the resort and place of gathering of the artisans who are 
the seeker of knowledge. As the God’s fortune was favourable with 
him and felicity became companion, he therefore, got the opportunity 
to be in the service of the great noble personalities. By the blessing 
to be a distinguished person, became close one at the court of 
nobility, and by means of being fluent in oration and delicate in the 
art of speech was set in the range of the eloquent speakers and 
permitted to write the events ending to felicity. 
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Shahjahan and completed his work in 1047 A.H./1637 A.D. The other 
outstanding historiographer associated with the imperial court was 
Jalaluddin Tabatabayi, associated with his native place Zawar and 
therefore called Jalalay-e-Zawari. Some of the biographers have written 
that he came from Isfahan. 

Mirza Jalaluddin Tabatabayi was an extraordinarily gifted ornate prose 
writer attached with the court of Mughal emperor Shahjahan. He started to 
compile the history of his reign in 1050 A.H./1640 A.D. Tabatabayi began 
his historical account from the year 1042 A.H./1632 A.D. till the 8 th year 
of the accession of his reign i.e., 1045 A.H./1635 A.D. As Shahjahan was 
more interested in the history of his reign rather than ornate writing, he 
first engaged Abdul Hamid Lahori, one of the students of Abdul Fazl, the 
court historian of the reign of Akbar the great. He wanted the history to be 
written on the pattern of the Akbar Nama. 

Abdul Hamid had realized what the expectations of the emperor were 
in relation to the history of his reign. He therefore revised what he had 
written earlier and re-edited some of his own works. He restarted this task 
from the year 1037 A.H./1627 A.D. till 1057 A.H. (1647 A.D.) It seems 
that the process adopted by Abdul Hamid was to the satisfaction of the 
emperor. Hence, he was given an opportunity to continue the work for next 
decades. But, this was not to be after the second decade of the emperor’s 
reign. Hamid was too old to continue by then and after his death in 
1065 A.H./1654 A.H., the work of the compilation was entrusted to his 
student, Mohammad Warith. He continued to follow the style that had been 
adopted by Abdul Hamid. He started to record the history of the 3 rd decade 
and began the work from the year 1057 A.H./1647 A.D. till 1068 A.H./ 
1657 A.D., the year in which the emperor was deposed by his son 
Aurangzeb. Besides compilation of the above-mentioned books related to 
Shahjahan period, another step was taken to go further in that direction. 
The events of all the three decades were abridged under the Mulakhkhas-i-
Shahjahan Nama by Mirza Muhammad Tahir son of Mirza Ahsanullah 
entitled ‘Inayatullah Āshna’. Special care was taken by him to keep the 
language free of of all the characteristics of flowery and ornate style. The 
Mulakhkhas-i-Shahjahan Nama is also reliable for the reason that the 
abridger was the in-charge of the imperial library. 

Shahjahan was so enthusiastic about preserving the history of his reign 
that he also engaged poets to versify events and the achievements that he 
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called ‘Allami, Muntakhab-ul Tawarikh by Abul Qadir Badauni, Tabaqat-
e-Akbari by Nizamuddin Ahmad of Hirat, Tarikh-i-Alfi by Asaf Khan of 
Qazwin and Mulla Ahmad of Thatta. This was the period in which not only 
were the books compiled on history, but many important books were 
translated from Sanskrit, Arabic and the Jaghatay dialect of Turkish. 
Among these translations, the outstanding ones are the Mahabharata, the 
Ramayana, Rajatarangini, Singhasan Battisi, Panch-Tantra, Nal 
Daymanti, Katha Saritsagar, Mujam-ul Boladan by Yaqout Hamavi, Jame-
ul Tawarikh-i- Rashidi, Tarikh-i-Hukama by Shahzuri and Waqe‘at-e-
Babri by Abdur Rahim Khan entitled ‘Khan-e-Khanan’. 

Among all the rulers of the Tumrid dynasty, the contribution of Akbar 
(963-1014 A.H./1556-1605 A.D.), Jahangir (1014-1037 A.H./1605-1627 A.D.) 
and Shahjahan (1037-1068 A.H/1628-1651 A.D.) surpassed all the others 
in the development of Persian language and in preserving the history of the 
reign. The powerful rulers of this dynasty encouraged history writers. If 
we take a survey of the history of this period from critical point of view, 
we would realize that the art of history writing developed during Akbar’s 
reign, flourished during the reign of Jahangir and was on its zenith in the 
reign of Shahjahan when the historians were under the direct care and 
patronage of the emperor. The historians like Mohammad Amin of Qazwini, 
Mirza Jalaluddin Tabatayi of Yazd, Abdul Hamid of Lahore, Mohammad 
Warith, Shaykh Inayatullah of Lahore and Mohammad Saleh Kambo not 
only compiled the history of that period, but also recorded the personal life 
of the emperor along with his achievements. 

Shahjahan, like his grand father Akbar was also keen that the historical 
accounts should be translated from other languages into Persian. It was 
during his reign that Abu-Talib Husayni and Mohammad Afzal from 
Bukhara translated the Institutes of Amir Timur from Turkish into Persian. 
It was also in the same period that Shaykh Jalal of Hisar rendered the 
Gawalyar Nama, a book on history from Sanskrit into Persian. Besides, 
Mohammad Zaman also known as Farangi Khan translated the history of 
China from Portugese into Persian. 

Another development that points towards Shahjahan’s interest in 
history is the advent of court chronicle writers. Shahjahan engaged them to 
compile history of his reign period-wise. Among the eminent historiographers 
of his age was Mohammad Amin of Qazwin, also known as Aminay-e-
Qazwini. He recorded the history of the first decade of the reign of 
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Keeping in view the wonderful job done by the historians of the ancient 
period and of those who lived in the early days after the advent of Islam in 
India, the most significant and long period for historians began in 11th 
Century and continued till the 17th Century of Christian era. In this broad 
span, the royal courts and the cultural centres of Muslim rulers were great 
patrons of historians. During this period, the role played by the foreign 
traders and Muslim geographers can also not be ignored. 

For its part, Persian language had a great contribution in the growth 
and development of history during the Muslim rule in India. This is the 
period in which Persian language also passed through several stages of ups 
and downs. In the early days of the 11th Century A.D. people of this 
continent came across the philosophical and scientific thoughts of Persians 
like Abu-Qasim Firdawsi (d. 411 A.H./1040 A.D), Farrukhi of Sistan 
(d. 429 A.H/1037 A.D), Manuchehr of Damghan (d. 432 A.H/1040 A.D), 
Avicenna (370-428 A.H/980-1037 A.D), Abu-Raihan Biruni (362-440 A.H/ 
973-1048 A.D), Abul-Fazl Bayhaqi (385-470 A.H/995-1077), and Abu-Ali 
Muskuya (d. 421 A.H/1030 A.D). The literary works of these great 
thinkers not only made Persian language flourish, but also prepared ground 
for the historiography in Persian. 

During the Sultanate period (602-932 A.H/1206-1525 A.D) Persian 
language flourished and much attention was paid to books on the subject 
of History. Under the patronage of Muslim rulers many literary works 
were produced. Notable among these is Taj-ul Ma‘ather. This is the 
earliest work on the subject of history, produced in the India subcontinent. 
It was compiled by the order of Qutbuddin Aybak (602-607 A.H/1206-
1210 A.D). In continuation of the same movement, the second important 
work is Tarikh-e-Firoz Shahi, compiled by Ziauddin Barni. During the 
same period, the historians started to compile history in verse form. 
Khwaja Abdul Malik Isami was one of them. He followed Abdul Qasim 
Firdawsi and composed the historical accounts of India on the pattern of 
the Shah Nama and named it Fatuh-ul Salatin. So remarkable is this work 
that it rightly deserves to be called the Shahnama of India. 

During the Timurid period in India (932-1118 A.H/1526-1707 A.D) 
Persian language thrived in this subcontinent more than ever. Books were 
written on various subjects, but main attention was given to compile 
history of the ruling dynasty. Many valuable works of historical significance 
were produced. Some of them are: Akbar Nama by Abul-Fazl, Commonly 
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Preface 
With the advent of Islam in Indian subcontinent, there came widespread 
politico-social changes in this vast and culturally rich region. One of them 
was in the field of historiography. The Muslim rulers wanted to showcase 
their achievements. Therefore, they encouraged history writers to record 
the events that took place during their reign. This is largely due to this 
patronage that at present we have valuable voluminous collections of 
recorded history. 

This, however, does not mean that India did not have historiographers 
earlier. Epics such as the Mahabharata and the Ramayana show that 
Indians were inclined to record their history interspersed with legends. 
Besides the above-mentioned, another notable work is Rajatarangini, an 
account of the history of Kashmir written by Kalhan. In Rajatarangini, 
Kalhan, a Brahmin from Kashmir, has chronicled the events of his 
homeland. Kalhan has been called the father of the history in Sanskrit and 
rightly so. 

History writing has deep roots in the Indian subcontinent. In ancient 
India, this tradition made its influence on the history written during the 
Muslim period. This also can be said with confidence that the history of 
Muslim period is the evolved-form of the history written in ancient period 
in this country. Keeping in view the art of history writing and historiography, 
it is clear that the Indians and the Persians had deep-rooted relations and 
have always been culturally exchange towards each other. Hence, it is 
pertinent to study the works of the early history writers of Muslim period 
in this subcontinent. 

Abu-Raihan Al-Biruni was the first Indologist from Persia who was 
greatly influenced by the Indian thought and traditions. When writing his 
book Ma-lul Hind, he seems to have kept in mind the historical traditions 
of the Indian subcontinent and combined them with the historical ideas 
that developed in Persia. 
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